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Alteração 1
Jan Březina

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as visitas de 
averiguação e de acompanhamento no 
local organizadas pelo ENSREG após a 
conclusão do processo de revisão dos 
testes de resistência, com vista ao 
intercâmbio de informações relativas às 
medidas adotadas, planeadas ou em 
consideração a nível das instalações, 
destinadas a melhorar a segurança na 
sequência dos resultados dos testes de 
resistência, e a identificar as boas práticas 
e os êxitos assinaláveis, bem como 
quaisquer ensinamentos adquiridos ou 
dificuldades encontradas na 
implementação destas medidas,

Or. en

Alteração 2
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 24 e 25 de março de 
2011, nomeadamente o pedido efetuado às 
autoridades nacionais independentes 
europeias no sentido de efetuarem uma 
avaliação exaustiva e transparente dos 
riscos e da segurança de todas as centrais 
nucleares da UE, tendo em conta os 
ensinamentos extraídos do acidente na 
central nuclear de Fucoxima Daichi, no 
Japão,
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Or. en

Alteração 3
Jan Březina

Proposta de resolução
Citação 1-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que o plano de ação do 
ENSREG foi aprovado em 1 de agosto de 
2012, garantindo que as recomendações e 
as sugestões resultantes das revisões pelos 
pares dos testes de resistência serão 
abordadas pelos reguladores nacionais e 
pelo ENSREG de forma coerente,

Or. en

Alteração 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta de resolução
Citação 2

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das 
instalações nucleares,

- Tendo em conta a Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das 
instalações nucleares, que salienta que a 
responsabilidade nacional dos 
Estados-Membros pela segurança das 
instalações nucleares constitui um 
princípio fundamental e que a 
responsabilidade principal pela 
supervisão de instalações de segurança 
nuclear é da competência dos reguladores 
nacionais,

Or. en
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Alteração 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta de resolução
Citação 2

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das 
instalações nucleares,

- Tendo em conta a Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de 
junho de 2009, que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das 
instalações nucleares, que salienta que a 
responsabilidade nacional dos 
Estados-Membros pela segurança das 
instalações nucleares constitui um 
princípio fundamental e que a 
responsabilidade principal pela 
supervisão de instalações de segurança 
nuclear é da competência dos reguladores 
nacionais,

Or. en

Alteração 6
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente os artigos 2.º e 
30.º,

- Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os seus artigos 153.º 
(Social), 168.º (Saúde), 192.º (Ambiente) e 
194.º (Energia),

Or. en
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Alteração 7
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório do ENSREG 
sobre a revisão pelos pares dos testes de 
resistência, aprovado pelo ENSREG e 
pela Comissão Europeia, e sobre a 
declaração conjunta associada do 
ENSREG e da Comissão Europeia, de 26 
de abril de 2012, 

Or. en

Alteração 8
Fiona Hall

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 192.º 
(Ambiente) e 194.º (Energia),

Or. en

Alteração 9
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o acidente nuclear de 
2011 na central nuclear de Fucoxima 
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Daichi, no Japão, 

Or. en

Alteração 10
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 
2012, nomeadamente o pedido efetuado 
aos Estados-Membros no sentido de que 
garantam a implementação plena e 
oportuna das recomendações 
apresentadas no relatório do ENSREG 
após a conclusão dos testes de resistência 
de segurança nuclear,

Or. en

Alteração 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 24 e 25 de março de 
2011, nomeadamente o pedido efetuado às 
autoridades nacionais independentes 
europeias no sentido de efetuarem uma 
avaliação exaustiva e transparente dos 
riscos e da segurança de todas as centrais 
nucleares da UE, tendo em conta os 
ensinamentos extraídos do acidente na 
central nuclear de Fucoxima Daichi, no 
Japão,
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Or. en

Alteração 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta de resolução
Citação 6-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório do ENSREG 
sobre a revisão pelos pares dos testes de 
resistência, aprovado pelo ENSREG e 
pela Comissão Europeia, e sobre a 
declaração conjunta associada do 
ENSREG e da Comissão Europeia, de 26 
de abril de 2012, 

Or. en

Alteração 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta de resolução
Citação 6-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as conclusões do 
Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 
2012, nomeadamente o pedido efetuado 
aos Estados-Membros no sentido de que 
garantam a implementação plena e 
oportuna das recomendações 
apresentadas no relatório do ENSREG 
após a conclusão dos testes de resistência 
de segurança nuclear,

Or. en

Alteração 14
Rebecca Harms
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o relatório ITRE 
sobre a proposta de regulamento do 
Conselho que institui um Instrumento para 
a Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear apela a que a segurança nuclear 
nos países terceiros reflita as normas de 
segurança europeias;

A. Considerando que os trágicos 
acontecimentos em Fucoxima mostram, 
uma vez mais, que o «risco zero» não 
existe no domínio da indústria nuclear, 
que o regulamento do Conselho que 
institui um Instrumento para a Cooperação 
no domínio da Segurança Nuclear apela a 
que a segurança nuclear nos países 
terceiros reflita as práticas de segurança 
atuais;

Or. en

Alteração 15
Bernd Lange

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o relatório ITRE 
sobre a proposta de regulamento do 
Conselho que institui um Instrumento para 
a Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear apela a que a segurança nuclear 
nos países terceiros reflita as normas de
segurança europeias;

A. Considerando que o relatório ITRE 
sobre a proposta de regulamento do 
Conselho que institui um Instrumento para 
a Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear apela a que, enquanto houver 
centrais nucleares em funcionamento, a 
segurança nuclear nos países terceiros 
reflita as normas de segurança europeias;

Or. de

Alteração 16
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que foram efetuadas 
«avaliações exaustivas de risco e segurança 
("testes de resistência") das centrais 
nucleares na União Europeia e atividades 
correlatas» a fim de apurar o grau de 
preparação das centrais quando em face de 
condições extremas;

B. Considerando que foram efetuadas 
«avaliações exaustivas de risco e segurança 
("testes de resistência") das centrais 
nucleares na União Europeia e atividades 
correlatas» a fim de apurar o grau de 
preparação das centrais quando em face de 
várias condições extremas;

Or. en

Alteração 17
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a AIEA e a 
Euratom estão empenhadas na promoção 
das indústria nucleares, embora com o 
papel antagónico de serem 
simultaneamente responsáveis pelo 
estabelecimento de padrões de segurança 
nuclear a nível mundial e a nível da UE, 
respetivamente;

Or. en

Alteração 18
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Toma nota da Comunicação da 1. Toma nota da Comunicação da 
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Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido pela Comissão e pelo Grupo 
de Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear (ENSREG) para, após 
o acidente de Fucoxima, submeter 145 
reatores da UE e 20 reatores fora da UE a 
um procedimento de teste de resistência; 
enfatiza a utilidade deste procedimento e 
sublinha que este exercício não tem 
precedentes em todo o mundo; espera que 
os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de 
segurança nuclear na Europa e se tornem 
um exemplo importante a nível 
internacional;

Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido, após o acidente de 
Fucoxima, pela Comissão e pelos 
reguladores nacionais através do Grupo 
de Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear (ENSREG) para 
submeter 145 reatores da UE e 20 reatores 
fora da UE a um procedimento de teste de 
resistência; enfatiza a utilidade deste 
procedimento e sublinha que este exercício 
não tem precedentes em todo o mundo; 
espera que os resultados dos testes de 
resistência contribuam para melhorar a 
cultura de segurança nuclear na Europa e 
se tornem um exemplo importante a nível 
internacional; salienta o esforço no sentido 
de aumentar a transparência deste 
processo, através da publicação de todos 
os relatórios e da organização de duas 
reuniões em Bruxelas, em 17 de janeiro e 
em 8 de maio de 2012, com a participação 
das partes interessadas relevantes (ONG, 
representantes da indústria nuclear 
europeia, reguladores, governos, etc.), 
bem como através de intervenções no 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Toma nota da Comunicação da 
Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido pela Comissão e pelo Grupo 
de Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear (ENSREG) para, após 
o acidente de Fucoxima, submeter 145 

1. Toma nota da Comunicação da 
Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido, após o acidente de 
Fucoxima, pelos reguladores dos 27 
Estados-Membros e pela Comissão através 
do Grupo de Reguladores Europeus em 
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reatores da UE e 20 reatores fora da UE a 
um procedimento de teste de resistência; 
enfatiza a utilidade deste procedimento e 
sublinha que este exercício não tem 
precedentes em todo o mundo; espera que 
os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de 
segurança nuclear na Europa e se tornem 
um exemplo importante a nível 
internacional;

matéria de Segurança Nuclear (ENSREG) 
para submeter 145 reatores da UE, bem 
como pelos reguladores de países terceiros 
para submeter 20 reatores fora da UE a um 
procedimento de teste de resistência; 
enfatiza a utilidade deste procedimento e 
sublinha que este exercício não tem 
precedentes em todo o mundo; espera que 
os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de 
segurança nuclear na Europa e se tornem 
um exemplo importante a nível 
internacional; congratula-se com o esforço 
no sentido de tornar os testes de 
resistência o mais transparentes possível;

Or. en

Alteração 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Toma nota da Comunicação da 
Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido pela Comissão e pelo Grupo 
de Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear (ENSREG) para, após o 
acidente de Fucoxima, submeter 145 
reatores da UE e 20 reatores fora da UE a 
um procedimento de teste de resistência; 
enfatiza a utilidade deste procedimento e 
sublinha que este exercício não tem 
precedentes em todo o mundo; espera que 
os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de 
segurança nuclear na Europa e se tornem 
um exemplo importante a nível 
internacional;

1. Toma nota da Comunicação da 
Comissão sobre os testes de resistência e os 
seus resultados; saúda o esforço 
empreendido pela Comissão e pelo Grupo 
de Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear (ENSREG) para, após o 
acidente de Fucoxima, submeter 145 
reatores da UE e 20 reatores fora da UE a 
um procedimento de teste de resistência; 
enfatiza a utilidade deste procedimento e 
sublinha que este exercício não tem 
precedentes em todo o mundo; espera que 
os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de 
segurança nuclear intrínseca e extrínseca 
na Europa e se tornem um exemplo 
importante a nível internacional;

Or. ro
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Alteração 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta as principais conclusões do 
relatório da revisão pelos pares, que 
destaca quatro domínios principais de 
melhorias na Europa: (1) a publicação de 
orientações da WENRA sobre a avaliação 
das margens e dos riscos naturais, tendo 
em conta as orientações da AIEA 
existentes, (2) realçar a importância da 
análise periódica de segurança (3) a 
implementação de medidas reconhecidas 
para proteger a integridade dos sistemas 
de contenção (4) a minimização dos 
acidentes resultantes de riscos naturais e 
a redução das suas consequências;

Or. en

Alteração 22
Henri Weber

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a avaliação revista pelos 
pares também identificou medidas que 
deverão ser consideradas a nível da UE; 
recomenda, pois, a confirmação do papel 
preponderante do Grupo de Reguladores 
Europeus em matéria de Segurança 
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contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

Nuclear (ENSREG) no acompanhamento 
da implementação resultante das 
recomendações formuladas pelos pares 
com base nos planos de ação nacionais; 
solicita uma informação periódica do 
ENSREG à Comissão, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho sobre os 
progressos realizados;

Or. fr

Alteração 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares 
também identificou medidas que deverão 
ser consideradas a nível da UE; convida 
todos os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
aumentar a margem de segurança das suas 
centrais, congratula-se com o facto de o 
ENSREG e a Comissão terem acordado 
um plano de ação para o 
acompanhamento das recomendações e 
de todas as ações empreendidas com vista 
a melhorar as margens de segurança 
nuclear após os testes de resistência serem 
partilhadas a nível europeu, 
nomeadamente através de um seminário 
organizado pelo ENSREG no início de 
2013; convida todos os atores envolvidos a 
proceder a um oportuno e adequado 
acompanhamento de todas as conclusões e 
recomendações nela contidas, incluindo 
das melhores práticas identificadas;

Or. en

Alteração 24
Catherine Trautmann
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; congratula-se 
com o plano de ação acordado pelo 
ENSREG e pela Comissão, tendo em vista 
o acompanhamento dessas 
recomendações; recomenda, nesta 
perspetiva, que se confirme o papel de 
líder desempenhado pelo ENSREG na 
monitorização da sua implementação e no 
intercâmbio das melhores práticas; 
convida todos os atores envolvidos a 
proceder a um oportuno e adequado 
acompanhamento de todas as conclusões e 
recomendações constantes do plano de 
ação; 

Or. en

Alteração 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a
implementar ou a planear medidas que 
melhorarão a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
oportuno e adequado acompanhamento de 
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todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas; recomenda, nesta 
perspetiva, que se confirme o papel de 
líder desempenhado pelo ENSREG na 
monitorização da implementação das 
recomendações da revisão pelos pares, 
com base nos planos de ação nacionais; 
insta o ENSREG a fornecer informações 
regulares à Comissão, ao Parlamento e ao 
Conselho sobre os progressos realizados;

Or. en

Alteração 26
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas; solicita que o Parlamento 
Europeu seja informado e consultado 
anualmente sobre os resultados, as 
medidas e os planos no domínio da 
segurança nuclear;

Or. de

Alteração 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas que 
reforçarão a segurança das suas centrais, 
tendo em conta os ensinamentos extraídos 
do acidente de Fucoxima; sublinha que, 
com base na revisão pelos pares, a 
Comissão identificou medidas que deverão 
ser consideradas a nível da UE; convida 
todos os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

Or. en

Alteração 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança das suas centrais; 
sublinha que a revisão pelos pares também 
identificou medidas que deverão ser 
consideradas a nível da UE; convida todos 
os atores envolvidos a proceder a um 
imediato e adequado acompanhamento de 
todas as conclusões e recomendações nela 
contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

2. Reconhece que, após os testes de 
resistência, os países começaram a 
implementar ou a planear medidas para 
melhorar a segurança intrínseca e 
extrínseca das suas centrais; sublinha que a 
revisão pelos pares também identificou 
medidas que deverão ser consideradas a 
nível da UE; convida todos os atores 
envolvidos a proceder a um imediato e 
adequado acompanhamento de todas as 
conclusões e recomendações nela contidas, 
incluindo das melhores práticas 
identificadas;

Or. ro
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Alteração 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG se destinavam a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra acontecimentos externos 
extremamente graves, semelhantes aos 
enfrentados em Fucoxima; que, por isso, 
os testes de resistência não podem, e não 
pretendem, substituir as análises 
pormenorizadas da segurança das centrais 
nucleares, que são já realizadas sob a 
competência nacional dos respetivos 
Estados-Membros, a fim de avaliar a 
segurança nuclear das centrais nucleares;

Or. en

Alteração 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG se destinavam principalmente a 
avaliar a robustez e a preparação das 
centrais nucleares contra acontecimentos 
externos extremamente graves; que, por 
isso, os testes de resistência não podem, e 
não pretendem, substituir as análises 
pormenorizadas da segurança das centrais 
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segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

nucleares, que são já realizadas sob a 
competência nacional dos respetivos 
Estados-Membros, ao avaliar a segurança 
nuclear das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

Or. en

Alteração 31
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros, a fim de 
avaliar a segurança nuclear das centrais 
nucleares;

Or. en

Alteração 32
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda, porém, que os testes de 3. Recorda, porém, que os testes de 
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resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG se destinavam principalmente a 
avaliar a robustez e a preparação das 
centrais nucleares contra graves 
acontecimentos externos; que, por isso, os 
testes de resistência não podem, e não 
pretendem, substituir análises 
pormenorizadas da segurança das centrais 
nucleares, que são realizadas sob a 
competência nacional dos respetivos 
Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos;

Or. fr

Alteração 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra graves acontecimentos 
externos; que, por isso, os testes de 
resistência não podem, e não pretendem, 
substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são 
realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

3. Recorda, porém, que os testes de 
resistência lançados pela Comissão e pelo 
ENSREG eram de alcance limitado e se 
destinavam principalmente a avaliar a 
robustez e a preparação das centrais 
nucleares contra acontecimentos não 
previstos na conceção; que, por isso, os 
testes de resistência não podem, e não 
pretendem, substituir análises 
pormenorizadas da segurança das centrais 
nucleares, que são realizadas sob a 
competência nacional dos respetivos 
Estados-Membros e se destinam 
principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra 
graves acontecimentos externos;

Or. en
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Alteração 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta que os testes de resistência 
apenas abrangem a avaliação de riscos 
específicos previamente acordados e que 
não foram tidos em consideração alguns
riscos, tais como acontecimentos 
secundários, a deterioração dos materiais, 
erros humanos, defeitos específicos no 
interior das cubas dos reatores, entre 
muitos outros, pelo que sublinha que nem 
o êxito dos testes de resistência garante a 
segurança de uma central nuclear;

Or. en

Alteração 35
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Solicita, por conseguinte, à Comissão 
que inclua a robustez global das centrais 
nucleares (nomeadamente no que diz 
respeito a possíveis fissuras dos 
recipientes sob pressão) em testes de 
resistência futuros, enquanto critério 
específico;

Or. en

Alteração 36
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Observa que outros controlos de 
segurança, que não os efetuados no 
âmbito dos testes de resistência, levaram à 
desativação de algumas centrais 
nucleares (por exemplo, na Bélgica);

Or. en

Alteração 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Salienta que parte das informações 
incluídas nos relatórios dos testes de 
resistência se baseia nos resultados de 
testes de segurança de rotina anteriores 
realizados por titulares de licenças e que, 
portanto, são suscetíveis de se terem
tornado obsoletos ou, pelo menos, de não 
terem sido realizados de acordo com os 
melhores e mais recentes métodos 
disponíveis; 

Or. en

Alteração 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 3-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-C. Salienta que o «risco zero» não 
existe quando se trata de centrais 
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nucleares; por conseguinte, não é possível 
evitar a ocorrência de acidentes graves no 
futuro, dentro ou fora das fronteiras da 
UE;

Or. en

Alteração 39
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Sublinha que os testes de resistência 
não propiciam um método de comparação 
da segurança das diferentes centrais 
nucleares, nem indicam qual o nível de 
segurança real das centrais nucleares 
europeias, nem tão pouco fornecem 
critérios explícitos, à escala nacional ou 
europeia, que permitam avaliar as 
características de segurança das centrais 
nucleares, ou seja, a sua «robustez»;

Or. en

Alteração 40
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Lamenta que não se tenha exigido a 
desativação das centrais nucleares 
relativamente às quais foram 
identificados os problemas de segurança 
mais graves na sequência dos testes de 
resistência;
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Or. en

Alteração 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Reconhece que enquanto houver 
centrais e instalações nucleares em 
funcionamento haverá sempre um risco 
residual, embora remoto, de um acidente 
grave, independentemente dos resultados 
dos testes de resistência;

Or. en

Alteração 42
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Lamenta profundamente que não se 
tenha exigido a desativação dos reatores 
nucleares mais perigosos identificados no 
processo;

Or. en

Alteração 43
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

4-C. Reconhece que a prevenção de 
acidentes nucleares – que constitui o 
cerne das disposições em matéria de 
segurança nuclear – é praticamente 
excluída dos testes de resistência; 
reconhece que os cenários analisados nos 
testes de resistência são incompletos, tais 
como os cenários de incêndio, e que o 
âmbito de aplicação dos testes não 
abrange sobrecargas elétricas, fugas nas 
condutas, defeitos nas válvulas, falhas 
humanas e a combinação desses 
acontecimentos; sublinha ainda que estão 
igualmente excluídos os acontecimentos 
secundários (como incêndios locais, 
explosões, etc.) suscetíveis de ocorrer 
durante um acidente grave e de o tornar 
ainda mais difícil de controlar;

Or. en

Alteração 44
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-D. Sublinha que os testes de resistência 
não têm em consideração os efeitos da 
degradação, nomeadamente os 
decorrentes do envelhecimento das 
centrais e da fadiga do material, tendo 
antes por base os estudos de segurança 
dos titulares de licenças de cada uma das 
centrais, que em muitos casos são já 
obsoletos;

Or. en
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Alteração 45
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-E. Considera que enquanto houver 
centrais e instalações nucleares em 
funcionamento haverá sempre um risco 
residual de acidentes; considera, além 
disso, que, não podendo ser inteiramente 
excluída a possibilidade de um acidente 
nuclear grave no futuro, não é sensato 
excluir a eventualidade de ocorrer 
qualquer acidente indesejável com base 
na sua probabilidade «remota» ou em 
resultados de qualquer «teste de 
resistência»;

Or. en

Alteração 46
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-F. Insta os Estados-Membros e os 
países vizinhos da UE a abandonarem os 
seus compromissos relativamente às 
tecnologias de alto risco da energia 
nuclear;

Or. en

Alteração 47
Catherine Trautmann
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; crê que a UE deve promover 
uma cooperação estreita a nível 
internacional, em particular no contexto da 
AIEA a este respeito;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; incentiva a UE a continuar a 
cooperar a nível internacional, em 
particular no contexto da AIEA a este 
respeito;

Or. en

Alteração 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; crê que a UE deve promover
uma cooperação estreita a nível 
internacional, em particular no contexto da 
AIEA a este respeito;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; crê que a UE deve reforçar a 
sua cooperação a nível internacional, em 
particular no contexto da AIEA a este 
respeito;

Or. en
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Alteração 49
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; crê que a UE deve promover 
uma cooperação estreita a nível 
internacional, em particular no contexto da 
AIEA a este respeito;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear e a sua adequada 
aplicação; crê que a UE deve promover 
uma cooperação estreita a nível 
internacional, em particular no contexto da 
AIEA a este respeito;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países 
vizinhos, a aplicar o procedimento de teste 
de resistência e a compartilhar os seus 
resultados; destaca a importância de 
reforçar as normas internacionais de 
segurança nuclear intrínseca e extrínseca e 
a sua adequada aplicação; crê que a UE 
deve promover uma cooperação estreita a 
nível internacional, em particular no 
contexto da AIEA a este respeito;

Or. ro
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Alteração 51
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Insta os Estados-Membros e os 
países não pertencentes à União Europeia 
que possuem centrais nucleares a 
encerrarem imediatamente, em primeiro 
lugar, os reatores e outras instalações 
nucleares que apresentem maiores riscos 
devido à sua situação geográfica e/ou 
devido às deficiências da sua conceção, 
ou seja, que estejam situados em regiões 
sísmicas ou zonas costeiras onde haja 
riscos significativos de elevação do nível 
do mar ou a possibilidade de tsunamis, 
todos os reatores sem estruturas 
secundárias de confinamento ou de plena 
pressão, todos os reatores de água 
ebuliente (BWR) com um único sistema 
de arrefecimento ou armazenagem de 
combustível usado fora da estrutura de 
confinamento e todas as instalações 
nucleares antigas;

Or. en

Alteração 52
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e obriga as Partes a apresentarem 
relatórios sobre a implementação de suas 

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento 
jurídico, que se destina a promover um 
nível elevado de segurança nuclear a 
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obrigações de «revisão por pares» nas
reuniões das Partes a realizar na Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

nível mundial e que obriga as suas Partes 
contratantes (incluindo a EURATOM) a 
apresentarem relatórios sobre a 
implementação de suas obrigações, de 
«revisão por pares», em reuniões regulares
das Partes realizadas sob os auspícios da
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA);

Or. en

Alteração 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e obriga as Partes a apresentarem 
relatórios sobre a implementação de suas
obrigações de «revisão por pares» nas 
reuniões das Partes a realizar na Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear (CSN) é um 
instrumento jurídico e obriga todas as suas
Partes contratantes (incluindo a 
EURATOM) a apresentarem relatórios 
sobre a implementação dos seus deveres de 
«revisão por pares» nas reuniões das Partes 
a realizar sob os auspícios da Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

Or. en

Alteração 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e obriga as Partes a apresentarem 
relatórios sobre a implementação de suas 

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e insta as Partes a apresentarem 
relatórios sobre a implementação de suas 
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obrigações de "revisão por pares" nas 
reuniões das Partes a realizar na Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

obrigações de "revisão por pares" nas 
reuniões das Partes realizadas pela
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA);

Or. ro

Alteração 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e obriga as Partes a apresentarem 
relatórios sobre a implementação de suas 
obrigações de «revisão por pares» nas 
reuniões das Partes a realizar na Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

6. Observa que a Convenção sobre 
Segurança Nuclear é um instrumento de 
incentivo e obriga as Partes Contratantes a 
apresentarem relatórios a cada três anos
sobre a implementação de suas obrigações 
de «revisão por pares» nas reuniões das 
Partes Contratantes a realizar na Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA);

Or. en

Alteração 56
Hans-Peter Martin

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). A União deve adotar
as medidas apropriadas para evitar a 

7. Salienta que os perigos da eliminação 
dos resíduos radioativos foram novamente 
evidenciados pelo acidente nuclear de 
Fucoxima; nota que os sismos e os
tsunamis apresentam riscos 
particularmente elevados para as 
instalações de armazenamento de 
resíduos radioativos; por conseguinte, 
apela à Comissão para que proponha e 
implemente as medidas apropriadas para 
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eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

evitar a eliminação de resíduos radioativos 
em zonas da União identificadas como 
sendo de alto risco; insta os países vizinhos 
e candidatos à adesão a juntar-se ao 
sistema comunitário de troca rápida de 
informações em caso de emergência 
radiológica (ECURIE);

Or. de

Alteração 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados 
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). A União deve adotar 
as medidas apropriadas para evitar a 
eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

7. Considera que, para além das medidas 
que vão ser implementadas relativamente 
às centrais nucleares, devem ser adotadas 
as medidas apropriadas para evitar que os
resíduos radioativos sejam depositados em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

Or. en

Alteração 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados 
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). A União deve adotar
as medidas apropriadas para evitar a 
eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

7. Considera que, para além das medidas 
que vão ser implementadas relativamente 
às centrais nucleares, devem ser adotadas 
as medidas apropriadas para evitar que os
resíduos radioativos sejam depositados em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

Or. en

Alteração 59
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados 
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). A União deve adotar as 
medidas apropriadas para evitar a 
eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

7. Embora, em última instância, não 
constituíssem o principal problema no 
caso de Fucoxima, os perigos da 
eliminação de resíduos radioativos foram, 
contudo, alvo de maior destaque após o
acidente; nota que podem ocorrer acidentes 
que impliquem este tipo de centrais em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). Considera que, para 
além das medidas que vão ser 
implementadas relativamente às centrais 
nucleares, devem ser adotadas as medidas 
apropriadas para evitar a eliminação de 
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resíduos radioativos em zonas identificadas 
como sendo de alto risco; insta os países 
vizinhos e candidatos à adesão a juntar-se 
ao sistema comunitário de troca rápida de 
informações em caso de emergência 
radiológica (ECURIE);

Or. en

Alteração 60
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados 
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). A União deve adotar as 
medidas apropriadas para evitar a 
eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

7. Os perigos da eliminação dos resíduos 
radioativos foram novamente salientados 
pelo acidente nuclear de Fucoxima; nota 
que acidentes similares podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
construção, quer na União quer em países 
vizinhos onde existe elevado risco sísmico 
e de ocorrência de tsunamis, como em 
Akkuyu (Turquia). Apela à União para 
que apoie a identificação imparcial das 
melhores formas de armazenamento, 
assegurando, dessa forma, que os 
resíduos radioativos são armazenados de 
forma tão segura quanto possível; 
considera que a União deve adotar as 
medidas apropriadas para evitar a 
eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto 
risco; insta os países vizinhos e candidatos 
à adesão a juntar-se ao sistema comunitário 
de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE); apela à 
interdição das exportações de resíduos 
radioativos;

Or. de
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Alteração 61
Hans-Peter Martin

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Observa que algumas instalações 
nucleares da UE, tais como Vandellós, em 
Espanha, e Flamanville, Paluel, Penly, 
Fessenheim e Gravelines, em França, 
estão igualmente situadas em zonas de 
elevado risco sísmico e de ocorrência de 
tsunamis, bem como as instalações 
nucleares em construção nos países 
vizinhos, como Akkuyu, na Turquia; 
manifesta a sua preocupação quanto à 
possibilidade de ocorrência, a qualquer 
momento, de acidentes semelhantes ao de 
Fucoxima, no Japão; considera que a 
União deve adotar as medidas 
apropriadas para eliminar este risco para 
as instalações nucleares situadas em 
zonas de alto risco;

Or. de

Alteração 62
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros que possuem centrais 
nucleares a elaborarem, antes do final de 
2103, uma estratégia para transferir todo 
o combustível usado dos reservatórios de 
armazenagem para um centro de 
armazenagem a seco, assim que os níveis 
de calor residuais o permitam, e a 
proibirem a produção do reprocessamento 
do combustível usado e a utilização de 
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óxidos mistos (MOX) que, entre outros 
aspetos, envolvem a armazenagem em 
larga escala em reservatórios de 
combustível usado, aumentando o risco e 
a gravidade de um acidente nuclear;

Or. en

Alteração 63
Hans-Peter Martin

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Salienta que, como se sabe, o sistema 
de alerta de tsunami do Mediterrâneo 
ainda não está suficientemente 
desenvolvido, uma vez que ainda não 
existem detetores de alto-mar baseados em 
pressão suficientes ou recetores de GPS 
capazes de transmitir dados em tempo 
real; por conseguinte, insta a Comissão a 
promover a instalação de marégrafos 
adicionais no Mediterrâneo, a fim de 
garantir a cobertura completa dessa zona;

Or. de

Alteração 64
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Convida os Estados-Membros da UE e 
os reguladores nacionais a incorporarem na
sua legislação as melhores práticas 
identificadas;

Convida os Estados-Membros da UE e os 
reguladores nacionais a incorporarem as 
recomendações e sugestões do relatório da 
revisão pelos pares do ENSREG, 
incluindo as melhores práticas 
identificadas, e, se for caso disso, a 
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adaptarem a sua legislação, a fim de ter 
em conta os ensinamentos extraídos do 
acidente de Fucoxima Daichi;

Or. en

Alteração 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Convida os Estados-Membros da UE e 
os reguladores nacionais a incorporarem na 
sua legislação as melhores práticas 
identificadas;

Convida os Estados-Membros da UE e os 
reguladores nacionais a incorporarem as 
recomendações e sugestões do relatório da 
revisão pelos pares do ENSREG e, se for 
caso disso, a adaptarem a sua legislação, a 
fim de ter em conta os ensinamentos 
extraídos do acidente de Fucoxima 
Daichi;

Or. en

Alteração 66
Zigmantas Balčytis

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Solicita à Comissão que apresente 
propostas sobre a definição dos princípios 
que regem a regulamentação em matéria 
de segurança nuclear no que diz respeito 
às centrais nucleares da UE em 
funcionamento, em processo de 
desmantelamento ou já desmanteladas, a 
fim de criar um mecanismo de supervisão 
da segurança nuclear ao nível da UE e 
conferir a responsabilidade por garantir a 
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segurança nuclear; 

Or. lt

Alteração 67
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Solicita que seja dada a máxima 
prioridade à independência e à 
transparência das autoridades de 
supervisão enquanto houver centrais 
nucleares em funcionamento;

Or. de

Alteração 68
Henri Weber

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não 
foram considerados explicitamente nas 
avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir 
a uma situação de acidente e que os 
efeitos foram descritos pelas
especificações dos testes de resistência;
lamenta, no entanto, que apenas quatro 
Estados-Membros tenham incluído essas 
avaliações nos seus relatórios sobre os 
testes de resistência; solicita à Comissão 
que trabalhe em conjunto com o 

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; e que 
esse risco se enquadra no âmbito das 
questões de segurança nacional e da 
soberania dos Estados-Membros; observa, 
contudo, que as especificações dos testes 
de resistência indicam que a avaliação das 
consequências da perda de funções de 
segurança é pertinente, mesmo que a 
situação seja provocada por factos 
desencadeadores externos, como, por 
exemplo, acidentes com aeronaves, 
reconhecendo embora que esse risco se 
enquadra no âmbito das questões de 
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ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim 
de antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de 
acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

segurança nacional e de soberania dos 
Estados-Membros; recorda que foi 
constituído um grupo de trabalho ad hoc 
no seio do Conselho a fim de tratar 
separadamente as questões ligadas à 
segurança, incluindo os acidentes com 
aeronaves, como requerido pelo mandato 
do Conselho;

Or. fr

Alteração 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não 
foram considerados explicitamente nas 
avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir 
a uma situação de acidente e que os 
efeitos foram descritos pelas 
especificações dos testes de resistência; 
lamenta, no entanto, que apenas quatro 
Estados-Membros tenham incluído essas 
avaliações nos seus relatórios sobre os 
testes de resistência; solicita à Comissão 
que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim 
de antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de 
acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa, 
contudo, que os testes de resistência 
referem que a avaliação das 
consequências da perda de funções de 
segurança é igualmente relevante caso a 
situação seja provocada por 
acontecimentos iniciais indiretos, por 
exemplo (…) acidentes com aeronaves;
observa que, uma vez que este risco se 
insere em larga medida no âmbito das 
preocupações de segurança nacional e da 
soberania dos Estados-Membros, 
encarregou-se um grupo informal sobre 
segurança nuclear (Ad-Hoc Group on 
Nuclear Security, AHGNS) de analisar 
este assunto e de tornar públicas as suas 
conclusões; observa que estão previstos 
mais intercâmbios entre os 
Estados-Membros nessa matéria junto de 
instâncias apropriadas, como a ENSRA 
(Associação europeia dos reguladores de 
segurança nuclear); observa que, no seu 
plano de ação, o ENSREG concordou em 
os ajudar nos domínios da sua 



PE500.594v01-00 40/94 AM\919991PT.doc

PT

competência, caso essas atividades de 
acompanhamento suplementares fossem 
efetivamente levadas a cabo;

Or. en

Alteração 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não 
foram considerados explicitamente nas 
avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir 
a uma situação de acidente e que os 
efeitos foram descritos pelas 
especificações dos testes de resistência; 
lamenta, no entanto, que apenas quatro 
Estados-Membros tenham incluído essas 
avaliações nos seus relatórios sobre os 
testes de resistência; solicita à Comissão 
que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim 
de antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de 
acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; 
reconhece que este risco se insere no 
âmbito das preocupações de segurança 
nacional e da soberania dos 
Estados-Membros; relembra que foi 
criado no seio do Conselho um grupo 
informal sobre segurança nuclear 
(AHGNS), destinado a abordar 
separadamente questões relacionadas com 
a segurança, incluindo acidentes com 
aeronaves, tal como solicitado pelo 
mandato do Conselho, que tornou 
públicas as suas conclusões;  insta a 
Comissão a acompanhar de perto o 
trabalho do AHGNS; observa que estão 
previstos mais intercâmbios entre os 
Estados-Membros nessa matéria, por 
exemplo no seio da ENSRA (Associação 
europeia dos reguladores de segurança 
nuclear);

Or. en

Alteração 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester
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Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não 
foram considerados explicitamente nas 
avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir 
a uma situação de acidente e que os 
efeitos foram descritos pelas 
especificações dos testes de resistência;
lamenta, no entanto, que apenas quatro 
Estados-Membros tenham incluído essas 
avaliações nos seus relatórios sobre os 
testes de resistência; solicita à Comissão 
que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim 
de antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de 
acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; 
reconhece que este risco se insere no 
âmbito das preocupações de segurança 
nacional e da soberania dos 
Estados-Membros; relembra que foi 
criado no seio do Conselho um grupo 
informal sobre segurança nuclear 
(AHGNS), destinado a abordar 
separadamente questões relacionadas com 
a segurança, incluindo acidentes com 
aeronaves, tal como solicitado pelo 
mandato do Conselho, que tornou 
públicas as suas conclusões;  observa que 
estão previstos mais intercâmbios entre os 
Estados-Membros nessa matéria, por 
exemplo no seio da ENSRA (Associação 
europeia dos reguladores de segurança 
nuclear);

Or. en

Alteração 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre 
a segurança das centrais nucleares; 
observa que os acidentes com aeronaves 

9. Observa que no âmbito do grupo 
informal sobre segurança, para além dos 
testes de resistência, os Estados-Membros
debateram questões relacionadas com o 
interface entre a segurança e a proteção 
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não foram considerados explicitamente 
nas avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir 
a uma situação de acidente e que os 
efeitos foram descritos pelas 
especificações dos testes de resistência; 
lamenta, no entanto, que apenas quatro 
Estados-Membros tenham incluído essas 
avaliações nos seus relatórios sobre os 
testes de resistência; solicita à Comissão 
que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim 
de antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de 
acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

nuclear, incluindo acidentes com 
aeronaves; reconhece que os aspetos de 
segurança relativos a acidentes com 
aeronaves se inserem no âmbito das 
preocupações de segurança nacional e da 
soberania dos Estados-Membros; observa 
que as autoridades competentes devem 
estar cientes das possíveis consequências 
de um acidente intencional com 
aeronaves numa central nuclear; 
recomenda que se considerem, a nível 
nacional, medidas e procedimentos 
destinados a informar e a alertar 
atempadamente as centrais nucleares, 
caso seja detetada uma aeronave intrusa 
suscetível de constituir uma ameaça para 
a central nuclear;

Or. en

Alteração 73
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não foram 
considerados explicitamente nas avaliações 
de segurança como um acontecimento 
inicial que possa conduzir a uma situação 
de acidente e que os efeitos foram descritos 
pelas especificações dos testes de 
resistência; lamenta, no entanto, que 
apenas quatro Estados-Membros tenham 
incluído essas avaliações nos seus 
relatórios sobre os testes de resistência; 
solicita à Comissão que trabalhe em 
conjunto com o ENSREG, os 

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não foram 
considerados explicitamente nas avaliações 
de segurança como um acontecimento 
inicial que possa conduzir a uma situação 
de acidente e que apenas os seus efeitos 
foram descritos pelas especificações dos 
testes de resistência; lamenta, no entanto, 
que apenas quatro Estados-Membros 
tenham incluído essas avaliações nos seus 
relatórios sobre os testes de resistência; 
observa, contudo, que os testes de 
resistência referem que a avaliação das 
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Estados-Membros e os operadores das 
centrais nucleares a fim de antecipar e 
acordar uma abordagem comum para lidar 
com o risco de acidentes com aeronaves, 
apesar de reconhecer que este risco cabe 
nas preocupações de segurança nacional e 
na soberania dos Estados-Membros;

consequências da perda de funções de 
segurança é igualmente relevante caso a 
situação seja provocada por 
acontecimentos iniciais indiretos, por 
exemplo (…) acidentes com aeronaves; 
observa que, uma vez que este risco se 
insere em larga medida no âmbito das 
preocupações de segurança nacional e da 
soberania dos Estados-Membros, 
encarregou-se um grupo informal sobre 
segurança nuclear (Ad-Hoc Group on 
Nuclear Security, AHGNS) de analisar 
este assunto e de tornar públicas as suas 
conclusões; observa que estão previstos 
mais intercâmbios entre os 
Estados-Membros nessa matéria no junto 
de instâncias apropriadas, como a 
ENSRA (Associação europeia dos 
reguladores de segurança nuclear); 
observa que, no seu plano de ação, o 
ENSREG concordou em os ajudar nos 
domínios da sua competência, caso essas 
atividades de acompanhamento 
suplementares fossem efetivamente 
levadas a cabo; solicita, por conseguinte, 
a todas as partes interessadas, incluindo 
os Estados-Membros, a Comissão, o 
ENSREG, a ENSRA e os operadores das 
centrais nucleares que trabalhem em 
conjunto, a fim de antecipar e acordar uma 
abordagem comum para lidar com o risco 
de acidentes com aeronaves, apesar de 
reconhecer que este risco cabe nas 
preocupações de segurança nacional e na 
soberania dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 74
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não foram 
considerados explicitamente nas avaliações 
de segurança como um acontecimento 
inicial que possa conduzir a uma situação 
de acidente e que os efeitos foram descritos 
pelas especificações dos testes de 
resistência; lamenta, no entanto, que 
apenas quatro Estados-Membros tenham 
incluído essas avaliações nos seus 
relatórios sobre os testes de resistência; 
solicita à Comissão que trabalhe em 
conjunto com o ENSREG, os 
Estados-Membros e os operadores das 
centrais nucleares a fim de antecipar e 
acordar uma abordagem comum para lidar 
com o risco de acidentes com aeronaves, 
apesar de reconhecer que este risco cabe 
nas preocupações de segurança nacional e 
na soberania dos Estados-Membros;

9. Considera que existem diferentes 
abordagens nacionais para avaliar os 
efeitos de acidentes com aeronaves sobre a 
segurança das centrais nucleares; observa 
que os acidentes com aeronaves não foram 
considerados explicitamente nas avaliações 
de segurança como um acontecimento 
inicial que possa conduzir a uma situação 
de acidente e que os efeitos foram descritos 
pelas especificações dos testes de 
resistência; lamenta, no entanto, que 
apenas quatro Estados-Membros tenham 
incluído essas avaliações nos seus 
relatórios sobre os testes de resistência;
manifesta a sua profunda preocupação 
pelo facto de nenhum reator nuclear ter 
capacidade para resistir ao impacto de um 
grande avião de carga (como um Airbus 
A380 ou um Boeing 747-400); solicita à 
Comissão que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores das centrais nucleares a fim de 
antecipar e acordar uma abordagem 
comum para lidar com o risco de acidentes 
com aeronaves, apesar de reconhecer que 
este risco cabe nas preocupações de 
segurança nacional e na soberania dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 75
Hans-Peter Martin

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Observa que a ameaça de ataques 
terroristas não foi tida em consideração 
durante os testes de resistência efetuados; 
considera que a ameaça de ataques 
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terroristas deve ser tida urgentemente em 
consideração na sequência de ataques 
como os de Madrid, em 2004, e de 
Londres, em 2005; por conseguinte, apela 
à Comissão para que, juntamente com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os 
operadores de centrais nucleares, inclua 
nas avaliações de segurança a 
possibilidade de ataques terroristas, efetue
os controlos apropriados e chegue a 
acordo quanto a uma estratégia comum 
de gestão do risco de ataques terroristas, 
reconhecendo simultaneamente que as 
preocupações relativas à segurança 
nacional se inscrevem na soberania dos 
Estados-Membros;

Or. de

Alteração 76
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 
regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a 
uma emergência fora do local até ao final 
de 2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações, apesar de serem importantes 
para limitar o impacto dos acidentes 
nucleares para a população, como 
demonstrado, mais uma vez, na sequência 
do desastre de Fucoxima; saúda a 
iniciativa da Comissão de, com o apoio do 
ENSREG, lançar um estudo destinado a 
dar uma imagem dos dispositivos atuais, 
centrando-se em regiões da União 
Europeia, e a fazer recomendações; insta a 
Comissão a formular, o mais tardar até ao 
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final de 2013, as recomendações 
necessárias, tendo em conta vários níveis 
de radioatividade, a duração de uma 
situação de emergência (dias, semanas,
meses), bem como as zonas geográficas 
afetadas pela situação de emergência 
(num raio de 5, 10, 20, 30 ou mais de 30 
km) que seja necessário proteger tendo 
em vista um plano eficaz de emergência 
fora do local;

Or. en

Alteração 77
Henri Weber

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas 
em zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da 
Comissão de, com o apoio do ENSREG, 
lançar um estudo destinado a dar uma 
imagem dos dispositivos atuais, centrando-
se em regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

10. Saúda a iniciativa da Comissão de, 
com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais relativos à preparação 
dos planos de emergência fora das 
instalações, centrando-se em regiões da 
União Europeia, e a fazer recomendações, 
incluindo sobre as medidas preventivas 
para responder a uma emergência fora do 
local até ao final de 2013, e solicita que os 
resultados sejam produzidos até ao final de 
2014;

Or. fr

Alteração 78
Catherine Trautmann
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Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da 
Comissão de, com o apoio do ENSREG, 
lançar um estudo destinado a dar uma 
imagem dos dispositivos atuais, 
centrando-se em regiões da União 
Europeia, e a fazer recomendações, 
incluindo sobre as medidas preventivas 
para responder a uma emergência fora do 
local até ao final de 2013, e solicita que os 
resultados sejam produzidos até ao final de 
2014;

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km; 
congratula-se com as iniciativas da 
Comissão e do ENSREG de elaborarem 
orientações melhoradas sobre assistência 
mútua entre reguladores em matéria de
preparação para emergências fora das 
instalações e um estudo que se centre nas 
regiões da União Europeia e que se destine
a fazer recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

Or. en

Alteração 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas 
em zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 

10. Saúda a iniciativa da Comissão de, com 
o apoio do ENSREG, lançar um estudo 
destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais relativos à preparação 
para emergências fora das instalações, 
centrando-se em regiões da União 
Europeia, e a fazer recomendações, 
incluindo sobre as medidas preventivas 
para responder a uma emergência fora do 
local até ao final de 2013, e solicita que os 
resultados sejam produzidos até ao final de 
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regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

2014;

Or. en

Alteração 80
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 
regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 
regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014; 
recomenda, a este respeito, que se garanta 
o envolvimento das autoridades 
transfronteiras competentes dos 
Estados-Membros, bem como os seus 
relatórios sobre os planos de ação em 
matéria de segurança e as suas 
experiências a nível do processo de 
informação e de comunicação, sempre 
que as centrais nucleares se situem 
imediatamente do outro lado das 
fronteiras nacionais;



AM\919991PT.doc 49/94 PE500.594v01-00

PT

Or. en

Alteração 81
Kathleen Van Brempt

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 
regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, sendo que 
as centrais nucleares de Doel, na Bélgica, 
estão localizadas na zona de maior 
densidade populacional da Europa, com 
9 000 000 habitantes num raio de 75 km,
e lamenta, portanto, que o escopo dos 
testes de resistência não tenha sido 
alargado à preparação para emergências 
fora das instalações; saúda a iniciativa da 
Comissão de, com o apoio do ENSREG, 
lançar um estudo destinado a dar uma 
imagem dos dispositivos atuais, 
centrando-se em regiões da União 
Europeia, e a fazer recomendações, 
incluindo sobre as medidas preventivas 
para responder a uma emergência fora do 
local até ao final de 2013, e solicita que os 
resultados sejam produzidos até ao final de 
2014;

Or. en

Alteração 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 10. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 
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nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência não tenha sido alargado à 
preparação para emergências fora das 
instalações; saúda a iniciativa da Comissão 
de, com o apoio do ENSREG, lançar um 
estudo destinado a dar uma imagem dos 
dispositivos atuais, centrando-se em 
regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

nucleares, com 111 reatores, edificadas em 
zonas com mais de 100 000 habitantes 
residentes num raio de 30 km, e lamenta, 
portanto, que o escopo dos testes de 
resistência, efetuados em colaboração com 
outras autoridades nacionais, regionais e 
locais competentes, não tenha sido 
alargado à preparação para emergências 
fora das instalações; saúda a iniciativa da 
Comissão de, com o apoio do ENSREG, 
lançar um estudo destinado a dar uma 
imagem dos dispositivos atuais, centrando-
se em regiões da União Europeia, e a fazer 
recomendações, incluindo sobre as 
medidas preventivas para responder a uma 
emergência fora do local até ao final de 
2013, e solicita que os resultados sejam 
produzidos até ao final de 2014;

Or. ro

Alteração 83
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Solicita que os cidadãos da UE 
sejam informados e consultados 
exaustivamente acerca da segurança 
nuclear na União Europeia;

Or. de

Alteração 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear,
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competências em termos de segurança 
nuclear, gestão de resíduos, proteção 
contra as radiações e preparação para 
emergências; insta a Comissão a incentivar 
o intercâmbio transfronteiras de 
especialistas e de melhores práticas;

Or. en

Alteração 85
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear, 
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competências em termos de segurança 
nuclear, gestão de resíduos, proteção 
contra as radiações e preparação para 
emergências; insta a Comissão a incentivar 
o intercâmbio transfronteiras de 
especialistas e de melhores práticas;
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Or. en

Alteração 86
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, 
a manter ou a construir centrais 
nucleares, pelo que insiste em que todas as 
medidas necessárias sejam implementadas 
a nível da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear, 
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, pelo que insiste em que todas 
as medidas necessárias sejam 
implementadas a nível da UE e dos 
Estados-Membros para promover e manter 
níveis suficientes de competência a nível 
de segurança nuclear, como o treino para a 
gestão de resíduos; insta a Comissão a 
incentivar o intercâmbio transfronteiras de 
especialistas e de melhores práticas;

Or. en

Alteração 87
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão-
de-obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
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necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear, 
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis elevados de 
competência a nível de segurança nuclear, 
designadamente o treino para a gestão de 
resíduos; insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

Or. ro

Alteração 88
Hans-Peter Martin

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear, 
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear; 
apela à Comissão para que tome medidas 
no sentido de garantir uma tónica clara 
no treino para a gestão de resíduos; insta a 
Comissão a incentivar o intercâmbio 
transfronteiras de especialistas e de 
melhores práticas;

Or. de

Alteração 89
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
competência a nível de segurança nuclear, 
como o treino para a gestão de resíduos; 
insta a Comissão a incentivar o 
intercâmbio transfronteiras de especialistas 
e de melhores práticas;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão 
de obra qualificada e experiente é 
fundamental para uma cultura de segurança 
nuclear forte, independentemente de um 
Estado-Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
dos Estados-Membros para promover e 
manter níveis suficientes de competência a 
nível de segurança nuclear, como o treino 
para a gestão de resíduos; insta a Comissão 
a incentivar o intercâmbio transfronteiras 
de especialistas e de melhores práticas;

Or. nl

Alteração 90
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Sublinha que a existência de uma 
investigação científica do mais alto nível, 
incluindo uma investigação científica de 
ponta, é fundamental para uma cultura de 
segurança nuclear forte, 
independentemente de um Estado-
Membro estar a retirar de serviço, a 
manter ou a construir centrais nucleares, 
pelo que insiste em que todas as medidas 
necessárias sejam implementadas a nível 
da UE e dos Estados-Membros para 
promover e manter níveis suficientes de 
investigação científica em matéria de 
segurança nuclear; acolhe 
favoravelmente o Programa de 
Investigação e Formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica 2014-2018 
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que complementa o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação;

Or. fr

Alteração 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Realça a importância de assegurar 
um número adequado de especialistas 
altamente qualificados e com experiência 
neste domínio, bem como a importância 
de assegurar condições adequadas de 
trabalho, a fim de não pôr em perigo a 
segurança nuclear;

Or. ro

Alteração 92
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a 
segurança nuclear; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver os padrões 
de segurança o mais elevados possível e de 
rigorosa aplicação, e cuja evolução deve 
acompanhar os progressos científicos e as 
legítimas preocupações dos cidadãos;
salienta, neste contexto, o papel da UE na 
Política de Vizinhança como um 
instrumento para a segurança nuclear; insta 
os Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
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pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo com 
medidas concretas sobre as modalidades 
para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 
pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo com 
medidas concretas sobre as modalidades 
para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

Or. fr

Alteração 93
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a
segurança nuclear; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 
pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo com 

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento de 
cooperação em matéria de segurança 
nuclear; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a assumirem uma 
responsabilidade conjunta no reforço das 
normas internacionais em matéria de 
segurança nuclear e na sua aplicação 
adequada, em estreita cooperação com a 
AIEA, o secretariado da Convenção Espoo 
e outras organizações internacionais 
pertinentes; convida a Comissão a apoiar o 
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medidas concretas sobre as modalidades 
para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

plano de ação da AIEA na sequência do 
acidente de Fucoxima, bem como a
apresentar, caso seja relevante, um plano 
de ação inclusivo com medidas concretas 
sobre as modalidades para a sua execução; 
insta a Comissão e os Estados-Membros, 
em cooperação com a AIEA, a trabalhar 
construtivamente com países que não 
aplicam testes de resistência de segurança 
nuclear transparentes, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

Or. en

Alteração 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a
segurança nuclear; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 
pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo
com medidas concretas sobre as 

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento de 
cooperação em matéria de segurança 
nuclear; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a assumirem uma 
responsabilidade conjunta no reforço das 
normas internacionais em matéria de 
segurança nuclear e na sua aplicação 
adequada, em estreita cooperação com a 
AIEA, o secretariado da Convenção Espoo 
e outras organizações internacionais 
pertinentes; convida a Comissão a apoiar o
plano de ação da AIEA na sequência do 
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modalidades para a sua execução; insta a 
Comissão e os Estados-Membros, em 
cooperação com a AIEA, a trabalhar 
construtivamente com países que não 
aplicam testes de resistência de segurança 
nuclear, como a Bielorrússia e Rússia, e a 
exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

acidente de Fucoxima com medidas 
concretas sobre as modalidades para a sua 
execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais; 
incentiva o Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear (INSC) a promover a 
implementação dos testes de resistência a 
nível internacional, tendo por base a 
experiência europeia;

Or. en

Alteração 95
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a 
segurança nuclear; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 

12. Recomenda que a UE apoie os esforços 
internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste 
contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a 
segurança nuclear; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
assumirem uma responsabilidade conjunta 
no reforço das normas internacionais em 
matéria de segurança nuclear e na sua 
aplicação adequada, em estreita cooperação 
com a AIEA, o secretariado da Convenção 
Espoo e outras organizações internacionais 
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pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo com 
medidas concretas sobre as modalidades 
para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que, neste contexto, a 
UE deve recorrer plenamente às 
competências especializadas de 
organizações e organismos internacionais;

pertinentes; convida a Comissão a 
apresentar um plano de ação inclusivo com 
medidas concretas sobre as modalidades 
para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a 
AIEA, a trabalhar construtivamente com 
países que não aplicam testes de resistência 
de segurança nuclear, como a Bielorrússia 
e Rússia, e a exortá-los a aderir aos padrões 
internacionais de segurança e a cooperar 
com especialistas internacionais durante 
todas as fases da elaboração, construção, 
operação e desativação das centrais 
nucleares; considera que a UE tem de
recorrer plenamente às competências 
especializadas de organizações e 
organismos internacionais;

Or. en

Alteração 96
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. A Comunidade deve cooperar 
estreitamente, em conformidade com o 
Capítulo 10 do Tratado Euratom, com a 
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA), em matéria de segurança nuclear;

13. A Comunidade deve cooperar 
estreitamente, em conformidade com o 
Capítulo 10 do Tratado Euratom, com a 
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA), em matéria de segurança nuclear; 
sublinha que o regulamento do Conselho 
que institui um Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear deve apoiar, entre outros, o 
Japão no que se refere à estabilização e à 
descontaminação da central nuclear de 
Fucoxima Daichi, bem como à proteção 
radiológica e à segurança alimentar no 
país;

Or. en
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Alteração 97
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. A Comunidade deve cooperar 
estreitamente, em conformidade com o 
Capítulo 10 do Tratado Euratom, com a 
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA), em matéria de segurança nuclear;

13. Considera que a UE deve cooperar 
estreitamente, em conformidade com o 
Capítulo 10 do Tratado Euratom, com a 
Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA), em matéria de segurança nuclear;

Or. fr

Alteração 98
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas;

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas; insta a Comissão 
a garantir que essas medidas são 
implementadas o quanto antes; solicita à 
Comissão que analise cuidadosamente a 
viabilidade das medidas de modernização 
e que considere a possibilidade de 
desmantelamento das centrais nucleares 
devido aos seus riscos potenciais;

Or. de
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Alteração 99
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa,
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas;

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa; 
salienta, contudo, que os testes de 
resistência demonstraram que 
praticamente todas as centrais nucleares 
precisam de melhorar a segurança, uma vez 
que foram identificadas centenas de 
medidas técnicas a melhorar, e que, em 
muitos casos, ainda está pendente a 
implementação de medidas anteriormente 
adotadas;

Or. en

Alteração 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas;

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos ou de segurança imediatos que 
exijam a desativação de qualquer central 
nuclear na Europa, embora os testes de 
resistência tenham demonstrado que 
praticamente todas as centrais nucleares 
precisam de implementar algumas 
melhorias específicas destas instalações 
em termos de segurança, tendo em conta 
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os ensinamentos extraídos do acidente de 
Fucoxima, e que a implementação de 
medidas anteriormente adotadas ainda está 
por concluir;

Or. en

Alteração 101
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas;

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas; exige, por 
conseguinte, que sejam urgentemente 
aplicadas as recomendações decorrentes 
dos testes de resistência;

Or. ro

Alteração 102
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, com base nos testes de 
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 

14. Observa que, com base nos testes de
resistência, os reguladores nacionais 
concluíram que não existem motivos 
técnicos que exijam a desativação de 
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qualquer central nuclear na Europa, 
embora os testes de resistência tenham 
demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a 
segurança e que, em muitos casos, ainda 
está pendente a implementação de medidas 
anteriormente adotadas;

qualquer central nuclear no território da 
União Europeia, embora os testes de 
resistência tenham demonstrado que 
praticamente todas as centrais nucleares 
precisam de melhorar a segurança

Or. fr

Alteração 103
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que as medidas para 
garantir a segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca não devem ser afetadas pelas 
medidas de austeridade impostas pelos 
Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 104
Henri Weber

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais 
detalhada de custos realizada pelos 
reguladores nacionais em cooperação 
com os operadores nucleares e, se 

Suprimido
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possível, relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Or. fr

Alteração 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais 
detalhada de custos realizada pelos 
reguladores nacionais em cooperação 
com os operadores nucleares e, se 
possível, relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Suprimido

Or. en

Alteração 106
Catherine Trautmann
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

15. A fim de garantir um processo de 
decisão política eficaz e um debate 
público transparente, solicita que as 
estimativas iniciais de custos totais das 
medidas necessárias recomendadas a partir 
dos testes de resistência para os 132 
reatores em funcionamento na UE (10-25 
mil milhões de euros nos próximos anos) 
sejam reforçadas por uma análise mais 
detalhada de custos; considera que 
independentemente dos custos de tais 
melhorias, estas devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes;

Or. en

Alteração 107
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; solicita à 
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que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Comissão que analise cuidadosamente a 
viabilidade das medidas de modernização 
devido aos riscos potenciais, bem como os 
objetivos da UE em matéria de clima e de 
energia; considera que tais melhorias 
devem ser suportadas pelos operadores 
nucleares e, em caso algum, pelas receitas 
fiscais, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Or. de

Alteração 108
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência; 
solicita que os operadores das centrais 
nucleares incluam estes custos nos preços 
de custo e os prevejam nas suas contas; 
solicita que os custos de desmantelamento 
sejam objeto de idêntico tratamento;
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Or. fr

Alteração 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais 
detalhada de custos realizada pelos 
reguladores nacionais em cooperação 
com os operadores nucleares e, se 
possível, relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

15. Salienta as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos); considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Or. en

Alteração 110
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas exclusivas de 
melhoria da segurança recomendadas a 
partir dos testes de resistência para os 132 



PE500.594v01-00 68/94 AM\919991PT.doc

PT

funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos 
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

reatores em funcionamento na UE (10-25 
mil milhões de euros nos próximos anos,
com base nas estimativas publicadas pela 
autoridade francesa competente em 
matéria de segurança nuclear) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
exclusivamente pelos operadores nucleares 
e não pelos contribuintes, e solicita à 
Comissão que acompanhe de perto esta 
questão, nomeadamente no âmbito das suas 
competências na política de concorrência;

Or. en

Alteração 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
pelos operadores nucleares e não pelos
contribuintes, e solicita à Comissão que 
acompanhe de perto esta questão, 
nomeadamente no âmbito das suas 

15. Solicita que as estimativas iniciais de 
custos totais das medidas necessárias 
recomendadas a partir dos testes de 
resistência para os 132 reatores em 
funcionamento na UE (10-25 mil milhões 
de euros nos próximos anos) sejam 
reforçadas por uma análise mais detalhada 
de custos realizada pelos reguladores 
nacionais em cooperação com os 
operadores nucleares e, se possível, 
relacionada com a escolha das 
recomendações identificadas; considera 
que tais melhorias devem ser suportadas 
inteiramente pelos operadores nucleares e 
não pelos contribuintes, e solicita à 
Comissão que acompanhe de perto esta 
questão, nomeadamente no âmbito das suas 
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competências na política de concorrência; competências na política de concorrência;

Or. en

Alteração 112
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Observa que a União Europeia 
financia medidas destinadas a promover a 
segurança nuclear; solicita à Comissão 
que garanta que esse financiamento se 
destina apenas à melhoria dos níveis de 
segurança e não à modernização de 
centrais nucleares antigas tendo em vista 
o prolongamento do seu tempo útil de 
vida;

Or. de

Alteração 113
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências, bem como 
reguladores independentes e fortes;

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências e ainda 
planos de ação transfronteiras para 
emergências fora das instalações, bem 
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como reguladores independentes e fortes 
que devem cooperar entre si;

Or. en

Alteração 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências, bem como 
reguladores independentes e fortes;

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança, a preparação para emergências, 
bem como reguladores independentes e 
fortes;

(As melhorias das condições de segurança 
devem afetar todos os trabalhadores e não 
apenas aqueles que trabalham diretamente 
com materiais nucleares.)

Or. en

Alteração 115
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
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resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências, bem como 
reguladores independentes e fortes;

resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança de todos os trabalhadores deste 
setor, a preparação para emergências, bem 
como reguladores independentes e fortes;

Or. en

Alteração 116
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências, bem como 
reguladores independentes e fortes;

16. Sublinha que uma política global de 
segurança e de proteção nuclear deverá 
abranger todas as instalações nucleares, a 
segurança do combustível e dos reatores, a 
gestão de resíduos e o desmantelamento, a 
segurança operacional, recursos humanos 
suficientes, melhorias contínuas das 
condições de segurança daqueles que 
trabalham diretamente com materiais 
nucleares, a preparação para emergências, 
bem como reguladores independentes e 
fortes;

Or. en

Alteração 117
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que uma política global de 
segurança nuclear deverá abranger todas as 

16. Sublinha que uma política global de 
segurança e de proteção nuclear deverá 
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instalações nucleares, a segurança do 
combustível e dos reatores, a gestão de 
resíduos e o desmantelamento, a segurança 
operacional, recursos humanos suficientes, 
melhorias contínuas das condições de 
segurança daqueles que trabalham 
diretamente com materiais nucleares, a 
preparação para emergências, bem como 
reguladores independentes e fortes;

abranger todas as instalações nucleares, a 
segurança do combustível e dos reatores, a 
gestão de resíduos e o desmantelamento, a 
segurança operacional, recursos humanos 
suficientes, melhorias contínuas das 
condições de segurança daqueles que 
trabalham diretamente com materiais 
nucleares, a preparação para emergências, 
bem como reguladores independentes e 
fortes;

Or. en

Alteração 118
Paul Rübig

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação; ao tomar 
decisões relativamente à segurança das 
centrais nucleares, devem ser tidos em 
conta, sobretudo, os custos decorrentes do 
seu ciclo de vida (escolha do local, 
conceção, construção, ativação, 
funcionamento e desmantelamento); a 
análise dos custos e dos riscos 
desempenha um papel fundamental para 
o funcionamento contínuo das centrais 
nucleares;

Or. de
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Alteração 119
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o tempo de vida útil das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. en

Alteração 120
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade as práticas e os 
padrões de segurança atuais; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;
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Or. en

Alteração 121
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade as práticas e os 
padrões de segurança atuais; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. en

Alteração 122
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os padrões de 
segurança mais elevados do mundo e a 
aplicação dos mesmos; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
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o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. fr

Alteração 123
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, têm de respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. en

Alteração 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
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principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o tempo de vida útil das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. en

Alteração 125
Romana Jordan

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Não se aplica à versão portuguesa. 

Or. en

Alteração 126
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou, contra todas as expectativas,
estiverem a ser construídas novas centrais, 
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nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

o nível de segurança nuclear na UE, bem 
como em países terceiros vizinhos, deve 
respeitar como principal prioridade os mais 
elevados padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

Or. de

Alteração 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na 
necessidade de assegurar que essa 
preocupação está presente ao longo de todo 
o ciclo de vida das centrais nucleares, 
incluindo a sua desativação;

17. Considera que, enquanto as centrais 
nucleares existentes continuarem em 
operação ou estiverem a ser construídas 
novas centrais, o nível de segurança 
nuclear na UE, bem como em países 
terceiros vizinhos, deve respeitar como 
principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança intrínseca e 
extrínseca; insiste na necessidade de 
assegurar que essa preocupação está 
presente ao longo de todo o ciclo de vida 
das centrais nucleares, incluindo a sua 
desativação;

Or. ro

Alteração 128
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que a gestão de todos os 18. Considera que a gestão de todos os 
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perigos externos deve seguir um processo 
de avaliação em linha com as diretrizes da 
AIEA e não deve subestimar aspetos não 
técnicos;

perigos externos deve seguir um processo 
de avaliação no mínimo em linha com as 
diretrizes da AIEA e não deve subestimar 
aspetos não técnicos;

Or. fr

Alteração 129
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear;

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros podem 
decorrer abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear, mas 
que todos são Partes nas normas da AIEA 
em matéria de segurança nuclear e que 
todos têm a obrigação de respeitar e de 
implementar as disposições da diretiva 
relativa à segurança nuclear aprovada em 
2009; 

Or. en

Alteração 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear;

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear; 
solicita, por conseguinte, uma diretiva 
relativa à segurança nuclear eficaz e 
ambiciosa, que conduzirá à definição e à 
implementação de padrões de segurança 
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nuclear vinculativos e atuais;

Or. en

Alteração 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem
abordagens divergentes a nível da
regulamentação da segurança nuclear;

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros podem 
decorrer abordagens divergentes, mas 
todas elas inspiradas nas normas da 
AIEA em matéria de segurança nuclear, 
devendo, por isso, respeitar as disposições 
da diretiva relativa à segurança nuclear 
aprovada em 2009;

Or. en

Alteração 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear;

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros podem 
decorrer abordagens divergentes, mas 
todas elas inspiradas nas normas da 
AIEA em matéria de segurança nuclear, 
devendo, por isso, respeitar as disposições 
da diretiva relativa à segurança nuclear 
aprovada em 2009;

Or. en
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Alteração 133
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear;

19. Observa que das diferenças entre os 
resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da 
regulamentação da segurança nuclear, que 
devem garantir os melhores padrões de 
segurança;

Or. en

Alteração 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reconhece que, de acordo com a 
comunicação da Comissão e do relatório da 
análise pelos pares do ENSREG, o 
exercício de teste de resistência 
demonstrou a contribuição positiva de 
revisões de segurança periódicas enquanto 
ferramenta eficaz para manter e melhorar a 
segurança e robustez das centrais 
nucleares; nota, por exemplo, a opinião do 
ENSREG de que a reavaliação de riscos 
naturais e as disposições relevantes da 
instalação devem ser repetidas pelo menos 
a cada 10 anos; recomenda que a revisão 
do quadro jurídico sobre a segurança 
nuclear inclua as disposições 
correspondentes;

20. Reconhece que, de acordo com a 
comunicação da Comissão e do relatório da 
análise pelos pares do ENSREG, o 
exercício de teste de resistência 
demonstrou a contribuição positiva de 
revisões de segurança periódicas enquanto 
ferramenta eficaz para manter e melhorar a 
segurança e robustez das centrais 
nucleares; nota, por exemplo, a opinião do 
ENSREG de que a reavaliação de riscos 
naturais e as disposições relevantes da 
instalação devem ser repetidas pelo menos 
a cada 5 ou 10 anos; recomenda que a 
revisão de segurança periódica seja 
baseada em padrões de segurança comuns 
e que a revisão do quadro jurídico sobre a 
segurança nuclear inclua as disposições 
correspondentes;

Or. ro
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Alteração 135
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; neste contexto, apela à 
Comissão para que elabore uma proposta 
destinada a garantir a independência 
absoluta das autoridades reguladoras 
nacionais do setor nuclear; salienta que a 
revisão do quadro legal da segurança 
nuclear deve ter em conta as atividades 
internacionais em curso, como as que 
ocorrem a nível da AIEA;

Or. en

Alteração 136
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que deve conduzir à definição e à 
implementação de padrões de segurança 
nuclear vinculativos e atuais, bem como 
de outras grandes melhorias em áreas 
como procedimentos e estruturas de 
segurança e de proteção, o papel, a 
independência e os meios das autoridades 
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quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

reguladoras do nuclear, abertura e 
transparência, monitorização e verificação; 
salienta que a revisão do quadro legal da 
segurança nuclear deve ter em conta as 
atividades internacionais em curso, como 
as que ocorrem a nível da AIEA;

Or. en

Alteração 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de reforçar a diretiva 
relativa à segurança nuclear, que oferece a 
oportunidade de considerar e, caso 
necessários, de introduzir melhorias, 
baseadas em elementos concretos, em 
áreas como procedimentos e estruturas de 
segurança, os papéis e as 
responsabilidades, a independência e os 
meios das autoridades reguladoras do 
nuclear, abertura e transparência, 
monitorização e verificação; salienta que a 
revisão do quadro legal da segurança 
nuclear deve ter em conta as atividades 
internacionais em curso, como as que 
ocorrem a nível da AIEA;

Or. en

Alteração 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
revisão pelos pares; salienta que a revisão 
do quadro legal da segurança nuclear deve 
ter em conta as atividades internacionais 
em curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

Or. en

Alteração 139
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação, bem como segurança e 
supervisão transfronteiras; salienta que a 
revisão do quadro legal da segurança 
nuclear deve ter em conta as atividades 
internacionais em curso, como as que 
ocorrem a nível da AIEA;

Or. en
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Alteração 140
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
revisões pelos pares; salienta que a revisão 
do quadro legal da segurança nuclear deve 
ter em conta as atividades internacionais 
em curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

Or. en

Alteração 141
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança, o 
papel, a independência e os meios das 
autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e 
verificação; salienta que a revisão do 
quadro legal da segurança nuclear deve ter 
em conta as atividades internacionais em 
curso, como as que ocorrem a nível da 
AIEA;

21. Congratula-se com a próxima revisão 
da diretiva relativa à segurança nuclear, 
que oferece a oportunidade de introduzir 
grandes melhorias em áreas como 
procedimentos e estruturas de segurança e 
de proteção, o papel, a independência e os 
meios das autoridades reguladoras do 
nuclear, abertura e transparência, 
monitorização e verificação; salienta que a 
revisão do quadro legal da segurança 
nuclear deve ter em conta as atividades 
internacionais em curso, como as que 
ocorrem a nível da AIEA;
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Or. en

Alteração 142
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Considera que a segurança nuclear 
é um motivo de preocupação em toda a 
União Europeia e que o princípio da 
subsidiariedade apenas se aplica 
parcialmente; solicita, por conseguinte, 
uma revisão do Tratado Euratom, a fim 
de reforçar as competências da UE neste 
domínio, envolver o Parlamento Europeu 
através do processo legislativo ordinário, 
de modo a lograr uma maior 
transparência, e ter em conta os objetivos 
da política energética comum prevista no 
Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 143
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações e avaliar 
em que medida deve ser alargado o âmbito 
da análise periódica de segurança; 
reafirma a necessidade de uma profunda 
cooperação transfronteiriça e de 
intercâmbio de melhores práticas sobre 
estas questões;

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações e avaliar 
em que medida deve ser alargado o âmbito 
da análise periódica de segurança; reclama
a necessidade de uma profunda cooperação 
transfronteiriça e de intercâmbio de 
melhores práticas sobre estas questões, 
bem como em matéria de coordenação e 
de informação; é necessário garantir, ao 
mesmo tempo, a segurança e a supervisão 
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transfronteiras; para tal, é necessário ter 
em conta a população residente num raio 
de 50 km de uma central nuclear e, 
sempre que esteja em causa a maioria da 
população de um Estado-Membro vizinho, 
a autoridade responsável desse 
Estado-Membro deve participar 
igualmente em todas as decisões; 

Or. en

Alteração 144
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações e avaliar 
em que medida deve ser alargado o âmbito 
da análise periódica de segurança; reafirma 
a necessidade de uma profunda cooperação 
transfronteiriça e de intercâmbio de 
melhores práticas sobre estas questões;

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações em estreita 
cooperação com as autoridades 
competentes em matéria de segurança 
nuclear e avaliar em que medida deve ser 
alargado o âmbito da análise periódica de 
segurança; reafirma a necessidade de uma 
profunda cooperação transfronteiriça e de 
intercâmbio de melhores práticas sobre 
estas questões;

Or. en

Alteração 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações e avaliar 
em que medida deve ser alargado o âmbito 

22. Reconhece a importância de 
implementar as recomendações em estreita 
cooperação com as autoridades 
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da análise periódica de segurança; reafirma 
a necessidade de uma profunda cooperação 
transfronteiriça e de intercâmbio de 
melhores práticas sobre estas questões;

competentes em matéria de segurança 
nuclear e avaliar em que medida deve ser 
alargado o âmbito da análise periódica de 
segurança; reafirma a necessidade de uma 
profunda cooperação transfronteiriça e de 
intercâmbio de melhores práticas sobre 
estas questões;

Or. en

Alteração 146
Ioan Enciu

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Os Estados-Membros, com a 
participação da comunidade, devem 
promover campanhas de informação e de 
sensibilização destinadas a informar os 
cidadãos acerca da necessidade e dos 
benefícios dos testes de resistência; 

Or. en

Alteração 147
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no 
domínio dos seguros e da 
responsabilidade na área do nuclear; 
neste contexto, convida a Comissão a 
apresentar uma proposta nesse sentido até 
ao final de 2013;

Suprimido

Or. nl
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Alteração 148
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013;

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013, a fim de que 
os Estados-Membros e os países vizinhos 
da UE implementem a plena 
responsabilidade civil dos operadores 
nucleares e dos titulares de licenças 
relativas à gestão de resíduos nucleares 
em caso de acidentes e da gestão de 
resíduos nucleares a longo prazo, no que 
se refere a quaisquer danos provocados 
por tais atividades, incluindo os danos 
para o meio terrestre, bem como para os 
meios aquático e marinho;

Or. en

Alteração 149
Fiona Hall

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013;

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013; insta a 
Comissão a incluir na sua proposta a 
plena responsabilidade civil em caso de 
acidentes e da gestão de resíduos 
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nucleares a longo prazo, no que se refere 
a quaisquer danos provocados por tais 
atividades, incluindo os danos para o 
meio terrestre, bem como para os meios 
aquático e marinho;

Or. en

Alteração 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013;

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; salienta que os operadores 
nucleares e os titulares de licenças 
relativas à gestão de resíduos nucleares 
devem estar integralmente cobertos pelo 
seguro e que os operadores e os titulares 
de licenças devem cobrir integralmente 
todos os custos relativos ao seguro, bem 
como às responsabilidades civis e aos 
custos relativos a danos para as pessoas e 
para o meio ambiente em caso de 
acidentes, neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013;

Or. en

Alteração 151
Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 23. Congratula-se, neste contexto, com a 
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Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta 
nesse sentido até ao final de 2013;

intenção da Comissão de propor 
instrumentos legislativos e não 
legislativos no domínio dos seguros e da 
responsabilidade na área do nuclear; 
relembra que a responsabilidade civil no 
âmbito do setor nuclear está já sujeita a 
convenções internacionais (Paris e 
Viena);

Or. en

Alteração 152
Henri Weber

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta 
nesse sentido até ao final de 2013;

23. Toma conhecimento da intenção da 
Comissão de propor instrumentos 
legislativos e não legislativos no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; recorda que a 
responsabilidade civil nuclear se 
enquadra no âmbito das convenções 
internacionais (Paris e Viena);

Or. fr

Alteração 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta 

23. Salienta a intenção da Comissão de 
propor instrumentos legislativos e não 
legislativos no domínio dos seguros e da 
responsabilidade na área do nuclear; 
relembra que a responsabilidade civil no 
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nesse sentido até ao final de 2013; âmbito do setor nuclear está sujeita a 
convenções internacionais (Paris e Viena) 
e que, por conseguinte, o potencial valor 
acrescentado de um instrumento Euratom 
deve ser cuidadosamente analisado;

Or. en

Alteração 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta 
nesse sentido até ao final de 2013;

23. Salienta a intenção da Comissão de 
propor instrumentos legislativos e não 
legislativos no domínio dos seguros e da 
responsabilidade na área do nuclear até ao 
final de 2013;

Or. en

Alteração 155
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação no domínio 
dos seguros e da responsabilidade na área 
do nuclear; neste contexto, convida a 
Comissão a apresentar uma proposta nesse 
sentido até ao final de 2013;

23. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de propor legislação vinculativa
no domínio dos seguros e da 
responsabilidade na área do nuclear; neste 
contexto, convida a Comissão a apresentar 
uma proposta nesse sentido até ao final de 
2013;

Or. de
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Alteração 156
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Solicita à Comissão e aos seus
Estados-Membros que, por questões de 
democracia, participação do Parlamento 
Europeu, transparência e pleno acesso 
público à informação, tratem a energia 
nuclear como qualquer outra fonte de 
energia ao abrigo do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia; 
solicita, portanto, a revogação do Tratado 
Euratom;

Or. en

Alteração 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Relembra que a energia nuclear 
constitui uma fonte de energia e, por 
conseguinte, apela à UE e aos 
Estados-Membros para que tratem a 
energia nuclear como qualquer outra 
fonte de energia ao abrigo do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

Or. en

Alteração 158
Jean-Pierre Audy
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Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Convida os Estados-Membros a 
aceitar associar estreitamente o 
Parlamento Europeu aos atos decididos 
no âmbito do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Tratado EURATOM);

Or. fr

Alteração 159
Bernd Lange

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Solicita que o Tratado Euratom seja 
incorporado no Tratado da UE e 
integrado no processo legislativo 
ordinário aquando da próxima revisão do 
Tratado;

Or. de

Alteração 160
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Solicita à Comissão uma separação 
das tarefas das suas políticas no domínio 
da energia, incluindo a promoção da 
energia nuclear, das suas tarefas em 
matéria de segurança; solicita que estas 
últimas sejam colocadas sob a 
responsabilidade das suas 
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Direções-Gerais competentes para o 
Ambiente e a Saúde;

Or. en

Alteração 161
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução à Comissão.

24. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução à Comissão, 
ao Conselho, ao Conselho Europeu e aos 
Parlamentos nacionais.

Or. fr


