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Amendamentul 1
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere vizitele la fața locului de 
monitorizare și de stabilire a faptelor 
organizate de ENSREG la finalizarea 
procesului de revizuire a testelor de stres, 
în vederea schimbului de informații 
privind măsurile adoptate, planificate sau 
în curs de examinare la fața locului, 
pentru sporirea siguranței ca urmare a 
testului de stres și pentru identificarea 
bunelor practici, a succeselor demne de 
remarcat, precum și a lecțiilor învățate 
sau a dificultăților întâmpinate în 
implementarea respectivelor măsuri,

Or. en

Amendamentul 2
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
European din 24-25 martie 2011, în 
special cererea sa adresată autorităților 
naționale independente europene de a 
realiza o evaluare complexă și 
transparentă de risc și securitate a 
siguranței tuturor centralelor nucleare 
din UE, în lumina lecțiilor învățate din 
accidentul de la centrala nucleară 
Fukushima Daiichi din Japonia,

Or. en
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Amendamentul 3
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere că planul de acțiune 
ENSREG a fost aprobat la 1 august 2012, 
asigurând că recomandările și 
propunerile din evaluările inter pares ale 
testelor de stres vor fi abordate de 
autoritățile naționale de reglementare și 
ENSREG în mod consecvent,

Or. en

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

Propunerea de rezoluție
Referire 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare,

– având în vedere 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare, care subliniază 
faptul că răspunderea la nivel național a 
statelor membre cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare 
reprezintă un principiu fundamental și că 
răspunderea principală pentru 
supravegherea securității nucleare a 
instalațiilor nucleare revine autorităților 
naționale de reglementare,

Or. en



AM\919991RO.doc 5/93 PE500.594v01-00

RO

Amendamentul 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare,

– având în vedere 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare, care subliniază 
faptul că răspunderea la nivel național a 
statelor membre cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare 
reprezintă un principiu fundamental și că 
răspunderea principală pentru 
supravegherea securității nucleare a 
instalațiilor nucleare revine autorităților 
naționale de reglementare,

Or. en

Amendamentul 6
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice, în special articolele 2 și 30 din 
acesta,

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 153 (politica socială), 168 
(sănătatea publică), 192 (mediul) și 194 
(energia),

Or. en

Amendamentul 7
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ENSREG cu 
privire la evaluarea inter pares a testelor 
de stres adoptat de ENSREG și de 
Comisia Europeană și cu privire la 
declarația comună conexă dată de 
ENSREG și de Comisia Europeană la 
26 aprilie 2012,

Or. en

Amendamentul 8
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolele 192 (mediul) și 194 
(energia),

Or. en

Amendamentul 9
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere dezastrul nuclear din 
2011 de la centrala nucleară Fukushima 
Daiichi din Japonia,

Or. en
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Amendamentul 10
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
European din 28-29 iunie 2012, care 
invită statele membre în special să asigure 
implementarea deplină și la timp a 
recomandărilor formulate în raportul 
ENSREG ca urmare a finalizării testelor 
de stres privind securitatea nucleară,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
European din 24-25 martie 2011, în 
special cererea sa adresată autorităților 
naționale independente europene de a 
realiza o evaluare complexă și 
transparentă de risc și securitate a 
siguranței tuturor centralelor nucleare 
din UE, în lumina lecțiilor învățate din 
accidentul de la centrala nucleară 
Fukushima Daiichi din Japonia,

Or. en

Amendamentul 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ENSREG cu 
privire la evaluarea inter pares a testelor 
de stres adoptat de ENSREG și de 
Comisia Europeană și cu privire la 
declarația comună conexă dată de 
ENSREG și de Comisia Europeană la 
26 aprilie 2012,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
European din 28-29 iunie 2012, care 
invită statele membre în special să asigure 
implementarea deplină și la timp a 
recomandărilor formulate în raportul 
ENSREG ca urmare a finalizării testelor 
de stres privind securitatea nucleară,

Or. en

Amendamentul 14
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât raportul ITRE referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului 

A. întrucât evenimentele tragice de la 
Fukushima demonstrează încă o dată 
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privind instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară solicită ca standardele de 
securitate nucleară din țările terțe să le 
reflecte pe cele europene;

faptul că teoria „riscului zero” nu se 
aplică în cazul industriei nucleare, 
întrucât regulamentul Consiliului privind 
instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară solicită ca practicile de securitate 
nucleară din țările terțe să le reflecte pe 
cele mai avansate;

Or. en

Amendamentul 15
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât raportul ITRE referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului 
privind instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară solicită ca standardele de 
securitate nucleară din țările terțe să le 
reflecte pe cele europene;

A. întrucât raportul ITRE referitor la 
propunerea de regulament al Consiliului 
privind instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară solicită ca, atât timp cât vor mai 
exista centrale nucleare, standardele de 
securitate nucleară din țările terțe să le 
reflecte pe cele europene;

Or. de

Amendamentul 16
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât „evaluările complexe de risc și 
securitate («testele de stres») ale 
centralelor nucleare din Uniunea 
Europeană și activitățile conexe” au fost 
realizate pentru a analiza stadiul de 

B. întrucât „evaluările complexe de risc și 
securitate («testele de stres») ale 
centralelor nucleare din Uniunea 
Europeană și activitățile conexe” au fost 
realizate pentru a analiza stadiul de 
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pregătire al centralelor nucleare pentru a 
face față condițiilor extreme,

pregătire al centralelor nucleare pentru a 
face față unei serii de condiții extreme,

Or. en

Amendamentul 17
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunerea de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât atât AIEA, cât și Euratom 
sunt angajate în promovarea industriilor 
nucleare, în vreme ce au rolul antagonic 
de a fi în același timp responsabile cu 
stabilirea standardelor de siguranță 
nucleară în întreaga lume și, respectiv, în 
UE;

Or. en

Amendamentul 18
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse de Comisie și 
ENSREG după accidentul de la 
Fukushima pentru a supune 145 de 
reactoare din UE și 20 de reactoare din 
afara UE unei proceduri de tipul test de 
stres; subliniază utilitatea acestei proceduri 
și faptul că acest exercițiu este fără 
precedent la nivel mondial; se așteaptă ca 
rezultatele testului de stres să contribuie la 
dezvoltarea culturii siguranței nucleare în 

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse, după accidentul 
de la Fukushima, de Comisie și 
autoritățile naționale de reglementare 
prin intermediul ENSREG pentru a 
supune 145 de reactoare din UE și 20 de
reactoare din afara UE unei proceduri de 
tipul test de stres; subliniază utilitatea 
acestei proceduri și faptul că acest exercițiu 
este fără precedent la nivel mondial; se 
așteaptă ca rezultatele testului de stres să 
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Europa pentru a deveni un exemplu de 
urmat la nivel internațional;

contribuie la dezvoltarea culturii siguranței 
nucleare în Europa pentru a deveni un 
exemplu de urmat la nivel internațional; 
subliniază efortul de a crește transparența 
acestui proces prin publicarea tuturor 
rapoartelor și organizarea a două 
reuniuni la Bruxelles, pe 17 ianuarie și pe 
8 mai 2012, care adună părțile interesate 
relevante (ONG-urile, industria nucleară 
din Europa, autoritățile de reglementare, 
guvernele etc.), și prin intervenții pe lângă 
Parlamentul European;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse de Comisie și 
ENSREG după accidentul de la 
Fukushima pentru a supune 145 de 
reactoare din UE și 20 de reactoare din 
afara UE unei proceduri de tipul test de 
stres; subliniază utilitatea acestei proceduri 
și faptul că acest exercițiu este fără 
precedent la nivel mondial; se așteaptă ca 
rezultatele testului de stres să contribuie la 
dezvoltarea culturii siguranței nucleare în 
Europa pentru a deveni un exemplu de 
urmat la nivel internațional;

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse după accidentul de 
la Fukushima, de autoritățile de 
reglementare ale celor 27 de state membre 
ale UE și de Comisie, prin intermediul 
ENSREG, pentru a supune 145 de 
reactoare din UE, și de autoritățile de 
reglementare din țările terțe, pentru a 
supune 20 de reactoare din afara UE unei 
proceduri de tipul test de stres; subliniază 
utilitatea acestei proceduri și faptul că acest 
exercițiu este fără precedent la nivel 
mondial; se așteaptă ca rezultatele testului 
de stres să contribuie la dezvoltarea culturii 
siguranței nucleare în Europa pentru a 
deveni un exemplu de urmat la nivel 
internațional; salută eforturile de a face 
testele de stres cât mai transparente 
posibil;

Or. en
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Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse de Comisie și 
ENSREG după accidentul de la Fukushima 
pentru a supune 145 de reactoare din UE și 
20 de reactoare din afara UE unei 
proceduri de tipul test de stres; subliniază 
utilitatea acestei proceduri și faptul că acest 
exercițiu este fără precedent la nivel 
mondial; se așteaptă ca rezultatele testului 
de stres să contribuie la dezvoltarea culturii 
siguranței nucleare în Europa pentru a 
deveni un exemplu de urmat la nivel 
internațional;

1. ia act de comunicarea Comisiei privind 
testele de stres și rezultatele acestora; 
salută eforturile depuse de Comisie și 
ENSREG după accidentul de la Fukushima 
pentru a supune 145 de reactoare din UE și 
20 de reactoare din afara UE unei 
proceduri de tipul test de stres; subliniază 
utilitatea acestei proceduri și faptul că acest 
exercițiu este fără precedent la nivel 
mondial; se așteaptă ca rezultatele testului 
de stres să contribuie la dezvoltarea culturii 
siguranței și securității nucleare în Europa 
pentru a deveni un exemplu de urmat la 
nivel internațional;

Or. ro

Amendamentul 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de principalele concluzii ale 
raportului cu privire la evaluarea inter 
pares care subliniază patru domenii 
principale de îmbunătățire în Europa: (1) 
elaborarea unor orientări de către 
WENRA referitoare la evaluarea 
riscurilor de pericole naturale și a unor 
marje care țin seama de orientările AIEA 
existente, (2) sublinierea importanței 
revizuirii periodice privind securitatea (3) 
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implementarea măsurilor recunoscute 
pentru protejarea integrității izolării și (4) 
reducerea la minimum a accidentelor 
provocate de pericolele naturale și 
limitarea consecințelor acestora;

Or. en

Amendamentul 22
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares revizuită a 
identificat, de asemenea, măsuri care 
trebuie avute în vedere la nivelul UE; 
recomandă, prin urmare, confirmarea 
rolului prioritar al ENSREG în 
monitorizarea aplicării ca urmare a 
recomandărilor inter pares formulate pe 
baza planurilor de acțiune naționale;  
solicită ENSREG să furnizeze periodic 
informații Comisiei, Parlamentului și 
Consiliului, cu privire la progresele 
realizate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea
siguranței centralelor lor; subliniază 
faptul că evaluarea inter pares a 
identificat, de asemenea, măsuri care 
trebuie avute în vedere la nivelul UE;
invită toate părțile implicate să dea curs 
imediat și în mod corespunzător tuturor 
concluziilor și recomandărilor cuprinse în 
acestea, inclusiv bunelor practici 
identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru creșterea 
marjei de siguranță a centralelor lor;
salută faptul că un plan de acțiune a fost 
convenit între ENSREG și Comisie, 
pentru acțiuni subsecvente 
recomandărilor, și că toate acțiunile 
întreprinse pentru sporirea marjelor de 
securitate nucleară ca urmare a testelor 
de stres vor fi partajate la nivel european,
în special printr-un seminar organizat de 
ENSREG la începutul anului 2013; invită 
toate părțile implicate să dea curs la timp și 
în mod corespunzător tuturor concluziilor 
și recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

Or. en

Amendamentul 24
Catherine Trautmann

Propunerea de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; salută planul de 
acțiune convenit între ENSREG și 
Comisie, pentru monitorizarea acestor 
recomandări; recomandă în acest scop, 
confirmarea rolului de lider al ENSREG 
în monitorizarea implementării acestora 
și a schimbului de cele mai bune practici;
invită toate părțile implicate să dea curs la 
timp și în mod corespunzător tuturor 
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concluziilor și recomandărilor cuprinse în 
planul de acțiune; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri care vor spori
siguranța centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile
implicate să dea curs la timp și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate; 
recomandă în acest scop confirmarea 
rolului de lider al ENSREG în 
monitorizarea implementării 
recomandărilor privind evaluarea inter 
pares pe baza planurilor naționale de 
acțiune; solicită ca ENSREG să furnizeze 
Comisiei, Parlamentului și Consiliului 
informații periodice privind progresele 
înregistrate;

Or. en

Amendamentul 26
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate; 
solicită informarea și consultarea anuală 
a Parlamentului European cu privire la 
rezultatele, măsurile și planurile din 
domeniul securității nucleare;

Or. de

Amendamentul 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri care vor spori
siguranța centralelor lor în lumina 
lecțiilor învățate din experiența 
Fukushima; subliniază faptul că pe baza 
evaluării inter pares Comisia a identificat
măsuri care trebuie avute în vedere la 
nivelul UE; invită toate părțile implicate să 
dea curs imediat și în mod corespunzător 
tuturor concluziilor și recomandărilor 
cuprinse în acestea, inclusiv bunelor 
practici identificate;

Or. en
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Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței centralelor lor; subliniază faptul 
că evaluarea inter pares a identificat, de 
asemenea, măsuri care trebuie avute în 
vedere la nivelul UE; invită toate părțile 
implicate să dea curs imediat și în mod 
corespunzător tuturor concluziilor și 
recomandărilor cuprinse în acestea, 
inclusiv bunelor practici identificate;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de 
stres, statele au început să implementeze 
sau să planifice măsuri pentru sporirea 
siguranței și securității centralelor lor; 
subliniază faptul că evaluarea inter pares a 
identificat, de asemenea, măsuri care 
trebuie avute în vedere la nivelul UE; 
invită toate părțile implicate să dea curs 
imediat și în mod corespunzător tuturor 
concluziilor și recomandărilor cuprinse în 
acestea, inclusiv bunelor practici 
identificate;

Or. ro

Amendamentul 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave; prin urmare, testele de stres nu pot și 
nu intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre și care 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave;

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG 
vizează evaluarea gradului de rezistență și 
de pregătire al centralelor nucleare în fața 
unor evenimente externe extrem de grave 
de tipul celui întâmpinat la Fukushima; 
prin urmare, testele de stres nu pot și nu 
intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare deja realizate în temeiul 
competențelor naționale ale statelor 
membre, în scopul evaluării securității 
nucleare a centralelor nucleare;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave; prin urmare, testele de stres nu pot și 
nu intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre și care 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave;

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG 
vizează evaluarea gradului de rezistență și 
de pregătire al centralelor nucleare în fața 
unor evenimente externe extrem de grave; 
prin urmare, testele de stres nu pot și nu 
intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare deja realizate în temeiul 
competențelor naționale ale statelor 
membre, care evaluează securitatea 
nucleară a centralelor nucleare în fața unor 
evenimente externe grave;

Or. en

Amendamentul 31
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave; prin urmare, testele de stres nu pot și 

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave; prin urmare, testele de stres nu pot și 
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nu intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre și care 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave;

nu intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre, în scopul 
evaluării securității nucleare a centralelor 
nucleare;

Or. en

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe
grave; prin urmare, testele de stres nu pot și 
nu intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre și care 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe
grave;

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente grave; 
prin urmare, testele de stres nu pot și nu 
intenționează să înlocuiască evaluările 
detaliate de securitate ale centralelor 
nucleare realizate în temeiul competențelor 
naționale ale statelor membre și care 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente grave;

Or. fr

Amendamentul 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe 
grave; prin urmare, testele de stres nu pot 
și nu intenționează să înlocuiască 
evaluările detaliate de securitate ale 
centralelor nucleare realizate în temeiul 
competențelor naționale ale statelor 
membre și care vizează în primul rând 
evaluarea gradului de rezistență și de 
pregătire al centralelor nucleare în fața 
unor evenimente externe grave;

3. reamintește, cu toate acestea, că testele 
de stres inițiate de Comisie și ENSREG au 
avut un domeniu de aplicare limitat și 
vizează în primul rând evaluarea gradului 
de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente mai 
importante decât cele preconizate la 
proiectare; prin urmare, testele de stres nu 
pot și nu intenționează să înlocuiască 
evaluările detaliate de securitate ale 
centralelor nucleare realizate în temeiul 
competențelor naționale ale statelor 
membre și care vizează în primul rând 
evaluarea gradului de rezistență și de 
pregătire al centralelor nucleare în fața 
unor evenimente externe grave;

Or. en

Amendamentul 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că testele de stres acoperă 
numai evaluarea unor riscuri specifice 
convenite anterior și că riscurile precum 
evenimentele secundare, deteriorarea 
materială, erorile umane, defectele 
specifice din interiorul recipientelor 
reactorului și multe altele nu au fost luate 
în considerare, prin urmare, subliniază că 
până și trecerea testelor de stres nu 
garantează siguranța unei centrale 
nucleare;

Or. en
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Amendamentul 35
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. prin urmare, îndeamnă Comisia să 
includă rezistența generală a centralelor 
nucleare (în special în ceea ce privește 
eventualele crăpături ale recipientelor sub 
presiune) ca criteriu specific în viitoarele 
teste de stres;

Or. en

Amendamentul 36
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că alte controale privind 
siguranța în afara celui efectuat în cadrul 
exercițiului de testare la stres au dus la 
închiderea centralelor nucleare (de 
exemplu, în Belgia);

Or. en

Amendamentul 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că o parte din informațiile 
incluse în rapoartele privind testul de 
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stres se bazează pe rezultatele testelor de 
siguranță periodice anterioare realizate de 
deținătorii de licențe și că, prin urmare, 
pot fi depășite sau cel puțin pot să nu fie 
realizate în conformitate cu metodele de 
ultimă oră și cu cele mai bune metode 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază că teoria „riscului zero” nu 
se aplică în cazul centralelor nucleare; 
prin urmare, accidentele grave nu pot fi 
prevenite în niciun fel pe viitor, în 
interiorul sau în afara frontierelor UE;

Or. en

Amendamentul 39
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că testul de stres nu 
asigură o metodă de comparație a 
siguranței diferitelor centrale și nici nu 
răspunde la întrebarea cât de sigure sunt 
de fapt centralele europene sau nu oferă 
criterii naționale sau europene explicite 
care ar permite evaluarea caracteristicilor 
centralelor nucleare din punct de vedere 
al siguranței, adică rezistența centralei;
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Or. en

Amendamentul 40
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. regretă că nu s-a solicitat închiderea 
centralelor nucleare pentru care au fost 
identificate cele mai serioase preocupări 
privind siguranța în cadrul procesului de 
testare la stres;

Or. en

Amendamentul 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. recunoaște că atât timp cât centralele 
și instalațiile nucleare vor continua să 
opereze, va exista un risc rezidual, cu 
toate că scăzut, de accident grav, 
indiferent de rezultatele testelor de stres;

Or. en

Amendamentul 42
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. regretă profund faptul că nu s-a 
solicitat închiderea celor mai periculoase 
reactoare nucleare identificate în cadrul 
procesului;

Or. en

Amendamentul 43
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. recunoaște că prevenirea accidentelor 
nucleare – care se află în centrul 
dispozițiilor privind siguranța nucleară –
este practic exclusă de testele de stres; 
recunoaște că scenariile în curs de 
revizuire prin intermediul testelor de stres 
sunt incomplete, cum ar fi scenariile în 
cazul unui incendiu, supratensiunile 
electrice, scurgerile din conducte, 
defecțiunile supapelor, erorile umane și 
combinațiile respectivelor evenimente nu 
sunt incluse în domeniul de aplicare al 
testului; subliniază în continuare că 
evenimentele secundare (cum ar fi 
incendiile locale, exploziile etc.) care se 
pot produce în timpul unui accident grav 
și care pot îngreuna respectivul accident 
sunt, de asemenea, excluse;

Or. en

Amendamentul 44
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. subliniază că testele de stres nu iau în 
considerare efectele degradării, în special 
cele cauzate de vechimea 
centralelor/oboseala materialelor, ci se 
bazează pe dosarele de siguranță ale 
licențelor centralelor individuale, care în 
multe cazuri sunt depășite;

Or. en

Amendamentul 45
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4e. recunoaște că atât timp cât centralele 
și instalațiile nucleare vor continua să 
opereze, va exista întotdeauna un risc 
rezidual; deoarece nu poate fi pe deplin 
exclusă posibilitatea unui viitor accident 
grav, recunoaște, în plus, că nu este 
înțelept să fie eliminată posibilitatea 
vreunui accident nedorit exclusiv pe baza 
probabilității „scăzute” a acestuia sau a 
rezultatelor vreunui „test de rezistență”;

Or. en

Amendamentul 46
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4f. îndeamnă statele membre și țările 
vecine ale UE să abandoneze 
angajamentul față de tehnologia de înalt 
risc aferentă energiei nucleare;

Or. en

Amendamentul 47
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
instalații energetice nucleare, în special 
țările vecine, să pună în aplicare procedura 
de tip test de stres și să împărtășească 
rezultatele; subliniază importanța 
consolidării standardelor internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și a punerii 
lor în aplicare în mod corespunzător; 
consideră că UE ar trebui să încurajeze o 
strânsă cooperare la nivel internațional, în 
special în contextul AIEA, în acest sens;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
centrale nucleare, în special țările vecine, 
să pună în aplicare procedura de tip test de 
stres și să împărtășească rezultatele; 
subliniază importanța consolidării 
standardelor internaționale în domeniul 
siguranței nucleare și a punerii lor în 
aplicare în mod corespunzător; încurajează 
UE să continue cooperarea la nivel 
internațional, în special în contextul AIEA, 
în acest sens;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
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instalații energetice nucleare, în special 
țările vecine, să pună în aplicare procedura
de tip test de stres și să împărtășească 
rezultatele; subliniază importanța 
consolidării standardelor internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și a punerii 
lor în aplicare în mod corespunzător; 
consideră că UE ar trebui să încurajeze o 
strânsă cooperare la nivel internațional, în 
special în contextul AIEA, în acest sens;

centrale nucleare, în special țările vecine, 
să pună în aplicare procedura de tip test de 
stres și să împărtășească rezultatele; 
subliniază importanța consolidării 
standardelor internaționale în domeniul 
siguranței nucleare și a punerii lor în 
aplicare în mod corespunzător; consideră 
că UE ar trebui să își consolideze 
cooperarea la nivel internațional, în special 
în contextul AIEA, în acest sens;

Or. en

Amendamentul 49
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
instalații energetice nucleare, în special 
țările vecine, să pună în aplicare procedura 
de tip test de stres și să împărtășească 
rezultatele; subliniază importanța 
consolidării standardelor internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și a punerii 
lor în aplicare în mod corespunzător; 
consideră că UE ar trebui să încurajeze o 
strânsă cooperare la nivel internațional, în 
special în contextul AIEA, în acest sens;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
centrale nucleare, în special țările vecine, 
să pună în aplicare procedura de tip test de 
stres și să împărtășească rezultatele; 
subliniază importanța consolidării 
standardelor internaționale în domeniul 
siguranței nucleare și a punerii lor în 
aplicare în mod corespunzător; consideră 
că UE ar trebui să încurajeze o strânsă 
cooperare la nivel internațional, în special 
în contextul AIEA, în acest sens;

Or. en

Amendamentul 50
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
instalații energetice nucleare, în special 
țările vecine, să pună în aplicare procedura 
de tip test de stres și să împărtășească 
rezultatele; subliniază importanța 
consolidării standardelor internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și a punerii 
lor în aplicare în mod corespunzător; 
consideră că UE ar trebui să încurajeze o 
strânsă cooperare la nivel internațional, în 
special în contextul AIEA, în acest sens;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
încurajeze statele din afara UE care dețin 
instalații energetice nucleare, în special 
țările vecine, să pună în aplicare procedura 
de tip test de stres și să împărtășească 
rezultatele; subliniază importanța 
consolidării standardelor internaționale în 
domeniul siguranței și securității nucleare 
și a punerii lor în aplicare în mod 
corespunzător; consideră că UE ar trebui să 
încurajeze o strânsă cooperare la nivel 
internațional, în special în contextul AIEA, 
în acest sens;

Or. ro

Amendamentul 51
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă statele membre și statele din 
afara UE care dețin instalații nucleare să 
închidă imediat primele reactoare 
nucleare și celelalte instalații nucleare 
care prezintă riscuri majore din cauza 
situației lor geografice și/sau din cauza 
punctelor slabe legate de conceperea lor, 
adică din regiuni seismice sau zone de 
coastă în care există un risc ridicat de 
înălțare a nivelului mării sau de tsunami, 
toate reactoarele care nu sunt dotate cu 
incinte secundare sau cu containere de 
înaltă presiune, toate reactoarele cu apă 
fierbătoare (BWR) care dispun de un 
sistem unic de răcire și de stocare a 
combustibilului uzat în exteriorul 
containerului și toate instalațiile nucleare 
învechite;
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Or. en

Amendamentul 52
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și obligă părțile să 
prezinte rapoarte privind îndeplinirea 
obligațiilor de evaluare inter pares în 
cadrul reuniunilor părților care urmează să 
aibă loc la Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA);

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument legal, care vizează promovarea 
unui înalt nivel ridicat de securitate 
nucleară la nivel mondial și care obligă 
părțile sale contractante (inclusiv 
EURATOM) să prezinte rapoarte privind 
îndeplinirea obligațiilor, de evaluare inter 
pares, în cadrul reuniunilor regulate ale 
părților care au loc sub auspiciile Agenției 
Internaționale a Energiei Atomice 
(AIEA);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și obligă părțile să 
prezinte rapoarte privind îndeplinirea 
obligațiilor de evaluare inter pares în 
cadrul reuniunilor părților care urmează să 
aibă loc la Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA);

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară (CSN) reprezintă un 
instrument legal și obligă toate părțile sale 
contractante (inclusiv Euratom) să 
prezinte rapoarte privind îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare inter pares în cadrul 
reuniunilor părților care urmează să aibă 
loc sub auspiciile Agenției Internaționale
a Energiei Atomice (AIEA);
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Or. en

Amendamentul 54
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și obligă părțile să 
prezinte rapoarte privind îndeplinirea 
obligațiilor de evaluare inter pares în 
cadrul reuniunilor părților care urmează să 
aibă loc la Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA);

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și îndeamnă
părțile să prezinte rapoarte privind 
îndeplinirea obligațiilor de evaluare inter 
pares în cadrul reuniunilor părților care 
sunt organizate de Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA);

Or. ro

Amendamentul 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunerea de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și obligă părțile să 
prezinte rapoarte privind îndeplinirea 
obligațiilor de evaluare inter pares în 
cadrul reuniunilor părților care urmează să 
aibă loc la Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA);

6. ia notă de faptul că Convenția privind 
securitatea nucleară reprezintă un 
instrument de stimulare și obligă părțile 
contractante să prezinte o dată la trei ani 
rapoarte privind îndeplinirea obligațiilor de 
evaluare inter pares în cadrul reuniunilor 
părților contractante care urmează să aibă 
loc la Agenția Internațională a Energiei 
Atomice (AIEA);

Or. en
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Amendamentul 56
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în 
construcție în zone ce prezintă un înalt 
risc de seism sau de tsunami din UE sau 
din țările învecinate, cum ar fi cea de la 
Akkuyu (Turcia); Uniunea ar trebui să ia
toate măsurile necesare pentru a preveni 
eliminarea deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
aduse în prim plan de accidentul nuclear 
de la Fukushima; ia act de faptul că 
seismele și fenomenele de tsunami implică 
un risc major pentru eliminarea 
deșeurilor radioactive; solicită, prin 
urmare, Comisiei să propună și să 
implementeze toate măsurile necesare 
pentru a preveni eliminarea deșeurilor 
radioactive în zone din Uniune identificate 
ca având un risc ridicat; îndeamnă țările 
vecine și țările candidate la aderare să se 
alăture acordului privind Sistemul de 
schimb de informații în caz de urgență 
radiologică al Comunității Europene 
(ECURIE);

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în 
construcție în zone ce prezintă un înalt 
risc de seism sau de tsunami din UE sau 

7. consideră că, pe lângă măsurile care 
vor fi implementate pentru centralele 
nucleare, ar trebui luate toate măsurile 
necesare pentru a preveni amplasarea 
eliminării deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
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din țările învecinate, cum ar fi cea de la 
Akkuyu (Turcia); Uniunea ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
eliminarea deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în 
construcție în zone ce prezintă un înalt 
risc de seism sau de tsunami din UE sau 
din țările învecinate, cum ar fi cea de la 
Akkuyu (Turcia); Uniunea ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a preveni 
eliminarea deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

7. consideră că, pe lângă măsurile care 
vor fi implementate pentru centralele 
nucleare, ar trebui luate toate măsurile 
necesare pentru a preveni amplasarea 
eliminării deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

Or. en

Amendamentul 59
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în construcție 
în zone ce prezintă un înalt risc de seism 
sau de tsunami din UE sau din țările 
învecinate, cum ar fi cea de la Akkuyu 
(Turcia); Uniunea ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni 
eliminarea deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

7. în timp ce, în fond, nu sunt asociate 
cazului de la Fukushima, pericolele pe 
care le implică eliminarea deșeurilor 
radioactive au fost totuși aduse în centrul 
atenției în urma accidentului; ia act de 
faptul că accidente care implică astfel de 
instalații ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în construcție 
în zone ce prezintă un înalt risc de seism 
sau de tsunami din UE sau din țările 
învecinate, cum ar fi cea de la Akkuyu 
(Turcia); consideră că, pe lângă măsurile 
care vor fi implementate pentru centralele 
nucleare, ar trebui luate toate măsurile 
necesare pentru a preveni eliminarea 
deșeurilor radioactive în zone identificate 
ca având un risc ridicat; îndeamnă țările 
vecine și țările candidate la aderare să se 
alăture acordului privind Sistemul de 
schimb de informații în caz de urgență 
radiologică al Comunității Europene 
(ECURIE);

Or. en

Amendamentul 60
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în construcție 
în zone ce prezintă un înalt risc de seism 

7. pericolele pe care le implică eliminarea 
deșeurilor radioactive au fost, din nou, 
evidențiate de accidentul nuclear de la 
Fukushima; ia act de faptul că accidente 
similare ar putea avea loc în instalații 
nucleare existente sau aflate în construcție 
în zone ce prezintă un înalt risc de seism 
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sau de tsunami din UE sau din țările 
învecinate, cum ar fi cea de la Akkuyu 
(Turcia); Uniunea ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni 
eliminarea deșeurilor radioactive în zone 
identificate ca având un risc ridicat; 
îndeamnă țările vecine și țările candidate la 
aderare să se alăture acordului privind 
Sistemul de schimb de informații în caz de 
urgență radiologică al Comunității 
Europene (ECURIE);

sau de tsunami din UE sau din țările 
învecinate, cum ar fi cea de la Akkuyu 
(Turcia); solicită Comisiei să sprijine 
identificarea obiectivă a celor mai bune 
locuri de depozitare, astfel încât să 
asigure cele mai înalte standarde de 
securitate pentru deșeurile radioactive; 
Uniunea ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni eliminarea 
deșeurilor radioactive în zone identificate 
ca având un risc ridicat; îndeamnă țările 
vecine și țările candidate la aderare să se 
alăture acordului privind Sistemul de 
schimb de informații în caz de urgență 
radiologică al Comunității Europene 
(ECURIE); solicită interzicerea exportului 
de deșeuri radioactive;

Or. de

Amendamentul 61
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. ia act de faptul că unele instalații 
nucleare din Uniunea, cum ar fi cea 
spaniolă din Vandellós sau cele din 
localitățile franceze Flamanville, Paluel, 
Penly, Fessenheim și Gravelines, se află 
la rândul lor în zone ce prezintă un înalt 
risc de seism sau de tsunami, la fel cum se 
întâmplă în cazul unor instalații nucleare 
aflate în construcție în țările învecinate, 
cum ar fi cea de la Akkuyu (Turcia); este 
îngrijorat de faptul că în aceste zone ar 
putea avea loc oricând accidente similare 
celui de la Fukushima; consideră că 
Uniunea ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a elimina pericolele la care sunt 
expuse instalațiile nucleare din astfel de 
zone cu un risc ridicat;
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Or. de

Amendamentul 62
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia și statele membre 
care dețin instalații nucleare să elaboreze 
înainte de sfârșitul anului 2013 o strategie 
vizând transferul întregului combustibil 
uzat din piscine în locuri de stocare 
uscate, de îndată ce nivelul de căldură 
reziduală permite acest lucru și să 
interzică reprocesarea combustibilului 
uzat și utilizarea combustibililor nucleari 
din oxizi micști (MOX), care, printre 
altele, implică depozitarea la scară largă a 
combustibilului uzat în rezervoare, ceea 
ce crește riscul și gravitatea unui accident 
nuclear;

Or. en

Amendamentul 63
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. observă, în plus, faptul bine cunoscut 
că sistemul de avertizare de tsunami din 
Marea Mediterană nu este încă suficient 
de dezvoltat, întrucât deocamdată nu sunt 
disponibili peste tot senzori de detectare a 
presiunii pământului pe fundul mării sau 
receptori GPS care să permită 
transmiterea în timp real a datelor; 
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solicită, așadar, Comisiei să promoveze 
instalarea de dispozitive suplimentare de 
măsurare a mareei în Marea Mediterană, 
pentru a asigura supravegherea deplină a 
Mării Mediterane;

Or. de

Amendamentul 64
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre UE și autoritățile 
naționale de reglementare să pună în 
aplicare în legislațiile lor cele mai bune 
practici identificate;

invită statele membre UE și autoritățile 
naționale de reglementare să pună în 
aplicare recomandările și propunerile 
raportului cu privire la evaluarea inter 
pares al ENSREG, inclusiv cele mai bune 
practici identificate și, după caz, să își 
adapteze legislațiile lor pentru a ține 
seama de lecțiile învățate din accidentul 
de la Fukushima Daiichi;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre UE și autoritățile 
naționale de reglementare să pună în 
aplicare în legislațiile lor cele mai bune 
practici identificate;

invită statele membre UE și autoritățile 
naționale de reglementare să pună în 
aplicare recomandările și propunerile 
raportului cu privire la evaluarea inter 
pares al ENSREG și, după caz, să își 
adapteze legislațiile lor pentru a ține 
seama de lecțiile învățate din accidentul 
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de la Fukushima Daiichi;

Or. en

Amendamentul 66
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să prezinte propuneri 
referitoare la definirea principiilor de 
reglementare a securității nucleare în 
ceea ce privește centralele nucleare 
operaționale, în curs de dezafectare sau 
care au fost dezafectate deja din UE, 
pentru a institui, la nivelul UE, un 
mecanism de supraveghere a securității 
nucleare și pentru a atribui răspunderea 
pentru asigurarea securității nucleare;

Or. lt

Amendamentul 67
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită ca independența și 
transparența autorităților de 
supraveghere să devină o prioritate atât 
timp cât centralele nucleare sunt încă 
funcționale;

Or. de
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Amendamentul 68
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate 
în specificațiile privind testul de stres;
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; constată că 
acest risc ține de preocupările în materie 
de securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre; totuși, ia act de faptul că 
specificațiile privind testul de stres 
menționează că „evaluarea consecințelor 
pierderii funcțiilor de securitate este 
relevantă chiar dacă situația este 
provocată de evenimentele declanșatoare 
indirecte, de exemplu (...) accidente 
aviatice, recunoscând că acest risc ține de
preocupările în materie de securitate 
națională și de suveranitatea statelor 
membre”; amintește că în cadrul 
Consiliului a fost constituit un grup de 
lucru ad-hoc în vederea abordării 
separate a problemelor legate de 
securitate, inclusiv accidentele aviatice, 
astfel cum s-a solicitat prin mandatul 
Consiliului;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; cu toate 
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faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate 
în specificațiile privind testul de stres; 
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

acestea, ia act de faptul că specificațiile 
privind testul de stres menționează că 
„evaluarea consecințelor pierderii 
funcțiilor de securitate este, de asemenea, 
relevantă dacă situația este provocată de 
evenimente declanșatoare indirecte, de 
exemplu, (...) accidentele aviatice”; ia act 
de faptul că având în vedere că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre, un Grup ad-hoc pentru 
siguranță nucleară (AHGNS) a fost 
însărcinat să analizeze în detaliu acest 
aspect și să facă publice concluziile sale; 
constată că sunt planificate schimburi 
suplimentare între statele membre cu 
privire la acest subiect în cadrul unor 
forumuri adecvate precum ENSRA 
(asociația europeană a autorităților de 
reglementare în domeniul securității 
nucleare); constată că ENSREG, în 
planul său de acțiune, a convenit că „în 
cazul în care sunt întreprinse astfel de 
activități de monitorizare suplimentare”, 
acestea să fie sprijinite în domeniile care 
țin de competența sa;

Or. en

Amendamentul 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate 
în specificațiile privind testul de stres; 

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; recunoaște 
că acest risc ține de preocupările în 
materie de securitate națională și de 
suveranitatea statelor membre; 
reamintește că a fost instituit în cadrul 
Consiliului un grup ad-hoc pentru 
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regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

siguranță nucleară(AHGNS) pentru a 
gestiona separat aspectele legate de 
securitate, inclusiv accidentele aviatice, 
astfel cum solicită mandatul Consiliului și 
pentru a face publice concluziile sale; 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape activitatea AHGNS; constată 
că sunt planificate schimburi 
suplimentare cu privire la acest subiect, 
de exemplu, în cadrul Asociației europene 
a autorităților de reglementare în 
domeniul securității nucleare (ENSRA);

Or. en

Amendamentul 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate 
în specificațiile privind testul de stres; 
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; recunoaște 
că acest risc ține de preocupările în 
materie de securitate națională și de 
suveranitatea statelor membre; 
reamintește că a fost instituit în cadrul 
Consiliului un grup ad-hoc pentru 
siguranță nucleară (AHGNS) pentru a 
gestiona separat aspectele legate de 
securitate, inclusiv accidentele aviatice, 
astfel cum solicită mandatul Consiliului și 
pentru a face publice concluziile sale; 
constată că sunt planificate schimburi 
suplimentare cu privire la acest subiect, 
de exemplu, în cadrul Asociației europene 
a autorităților de reglementare în 
domeniul securității nucleare (ENSRA);
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statelor membre;

Or. en

Amendamentul 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate 
în specificațiile privind testul de stres; 
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

9. constată că pe lângă testele de stres, 
statele membre au discutat în cadrul 
Grupului ad-hoc pentru siguranță 
nucleară despre aspecte legate de 
securitatea nucleară și interfața pentru 
siguranță, inclusiv accidentele nucleare; 
recunoaște că aspectele legate de 
securitatea accidentelor aviatice țin de 
preocupările în materie de securitate
națională și de suveranitatea statelor 
membre; constată că autoritățile 
competente ar trebui să aibă o înțelegere 
fermă a eventualelor consecințe ale unui 
accident aviatic internațional asupra unei 
centrale nucleare; recomandă să se ia în 
considerare la nivel național măsuri și 
proceduri de avertizare și alertare în timp 
util a centralelor nucleare în cazul 
identificării unei aeronave clasificate 
„RENEGADE” care prezintă un potențial 
de amenințare la adresa centralelor 
nucleare;

Or. en

Amendamentul 73
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate în 
specificațiile privind testul de stres; 
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, și numai efectele lor au fost 
conturate în specificațiile privind testul de 
stres; regretă totuși faptul că numai patru 
state membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; cu 
toate acestea, ia act de faptul că 
specificațiile privind testul de stres 
menționează că „evaluarea consecințelor 
pierderii funcțiilor de securitate este, de 
asemenea, relevantă dacă situația este 
provocată de evenimente declanșatoare 
indirecte, de exemplu, (...) accidentele 
aviatice”; ia act de faptul că, având în 
vedere că acest risc ține de preocupările în 
materie de securitate națională și de 
suveranitatea statelor membre, un Grup 
ad-hoc pentru siguranță nucleară
(AHGNS) a fost însărcinat să analizeze în 
detaliu acest aspect și să facă publice 
concluziile sale; constată că sunt 
planificate schimburi suplimentare între 
statele membre cu privire la acest subiect 
în cadrul unor forumuri adecvate precum 
ENSRA (Asociația europeană a 
autorităților de reglementare în domeniul 
securității nucleare); constată că 
ENSREG, în planul său de acțiune, a 
convenit că „în cazul în care sunt 
întreprinse astfel de activități de 
monitorizare suplimentare”, acestea să fie 
sprijinite în domeniile care țin de 
competența sa; prin urmare, solicită
tuturor părților interesate, inclusiv 
statelor membre, Comisiei, ENSREG, 
ENSRA și operatorilor centralelor nucleare 
să colaboreze pentru a anticipa și a conveni 
asupra unei abordări comune în ceea ce 
privește gestionarea riscului pe care îl 
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implică accidentele aviatice, recunoscând 
în același timp că acest risc ține de 
preocupările în materie de securitate 
națională și de suveranitatea statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 74
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate în 
specificațiile privind testul de stres; 
regretă, totuși, faptul că numai patru state 
membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; 
solicită Comisiei să colaboreze cu 
ENSREG, statele membre și operatorii 
centralelor nucleare pentru a anticipa și a 
conveni asupra unei abordări comune în 
ceea ce privește gestionarea riscului pe 
care îl implică accidentele aviatice, 
recunoscând în același timp că acest risc 
ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea 
statelor membre;

9. consideră că există abordări naționale 
diferite în ceea ce privește evaluarea 
efectelor accidentelor aviatice asupra 
securității centralelor nucleare; ia act de 
faptul că „accidentele aviatice nu au fost 
considerate în mod explicit un eveniment 
declanșator în cadrul evaluărilor de 
securitate”, iar efectele au fost conturate în
specificațiile privind testul de stres; regretă 
totuși faptul că numai patru state membre 
au inclus astfel de evaluări în rapoartele lor 
privind testul de stres; este profund 
îngrijorat de faptul că niciun reactor 
nuclear nu poate rezista la prăbușirea 
unei aeronave comerciale (de exemplu, 
Airbus A380 sau Boeing 747-400); solicită 
Comisiei să colaboreze cu ENSREG, 
statele membre și operatorii centralelor 
nucleare pentru a anticipa și a conveni 
asupra unei abordări comune în ceea ce 
privește gestionarea riscului pe care îl 
implică accidentele aviatice, recunoscând 
în același timp că acest risc ține de 
preocupările în materie de securitate 
națională și de suveranitatea statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 75
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. observă că evaluările de securitate nu 
au luat în calcul și riscul atacurilor 
teroriste; consideră că riscul atacurilor 
teroriste trebuie neapărat luat în 
considerare având în vedere atacurile de 
la Madrid din 2004 și Londra din 2005; 
solicită, prin urmare, Comisiei ca, 
împreună cu ENSREG, statele membre și
operatorii centralelor nucleare, să includă 
în evaluările de securitate și riscul 
atacurilor teroriste, să întreprindă 
verificările corespunzătoare și să convină 
o strategie comună privind abordarea 
riscului atacurilor teroriste asupra 
instalațiilor nucleare, recunoscând, în 
același timp, faptul că securitatea 
națională ține de suveranitatea statelor 
membre;

Or. de

Amendamentul 76
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
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stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive
pentru situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului, în 
ciuda importanței lor pentru limitarea 
impactului accidentelor nucleare asupra 
populației, astfel cum se arată din nou în
urma dezastrului la Fukushima; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări; îndeamnă 
Comisia să formuleze recomandările 
necesare, ținând seama de diferitele 
niveluri ale radioactivității, de momentul 
situației de urgență (zile, săptămâni, luni) 
și de zonele geografice în care se produce 
situația de urgență (pe o rază de 5, 10, 20, 
30, 30+ km) care trebuie acoperite pentru 
un răspuns eficient la situații de urgență 
din afara amplasamentului, până la sfârșitul 
anului 2013 cel mai târziu;

Or. en

Amendamentul 77
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 
47 de centrale nucleare, având 111 
reactoare, peste 100 000 de persoane 
locuiesc pe o rază de 30 km în jurul lor și, 
prin urmare, regretă că domeniul de 
aplicare al testelor de stres nu a fost 
extins pentru a testa stadiul de pregătire 
pentru situațiile de urgență din afara 
amplasamentului; salută inițiativa 
Comisiei, cu sprijinul ENSREG, de a lansa
un studiu care vizează măsurile existente, 
care se axează pe regiunile transfrontaliere 
din UE, precum și formularea de 
recomandări, inclusiv în ceea ce privește 

10. salută inițiativa Comisiei, cu sprijinul 
ENSREG, care constă în lansarea unui 
studiu care vizează elaborarea situației 
actuale a dispozițiilor privind pregătirea 
planurilor de urgență din afara 
amplasamentului, punând accentul pe 
regiunile transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014
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măsurile preventive pentru situații de 
urgență din afara amplasamentului, până la 
sfârșitul anului 2013 și solicită prezentarea 
rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

Or. fr

Amendamentul 78
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG,
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor; salută
inițiativele Comisiei și ENSREG de a
elabora orientări îmbunătățite referitoare 
la asistența mutuală între autoritățile de 
reglementare în materie de măsuri de 
pregătire pentru situațiile de urgență din 
afara amplasamentului și un studiu care se 
axează pe regiunile transfrontaliere din UE 
și care vizează formularea de recomandări, 
inclusiv în ceea ce privește măsurile 
preventive pentru situații de urgență din 
afara amplasamentului, până la sfârșitul 
anului 2013 și solicită prezentarea 
rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 
47 de centrale nucleare, având 111 
reactoare, peste 100 000 de persoane 
locuiesc pe o rază de 30 km în jurul lor și, 
prin urmare, regretă că domeniul de 
aplicare al testelor de stres nu a fost 
extins pentru a testa stadiul de pregătire 
pentru situațiile de urgență din afara 
amplasamentului; salută inițiativa 
Comisiei, cu sprijinul ENSREG, de a lansa 
un studiu care vizează măsurile existente, 
care se axează pe regiunile transfrontaliere 
din UE, precum și formularea de 
recomandări, inclusiv în ceea ce privește 
măsurile preventive pentru situații de 
urgență din afara amplasamentului, până la 
sfârșitul anului 2013 și solicită prezentarea 
rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

10. salută inițiativa Comisiei, cu sprijinul 
ENSREG, de a lansa un studiu care vizează 
măsurile existente pentru situații de 
urgență din afara amplasamentului, care 
se axează pe regiunile transfrontaliere din 
UE, precum și formularea de recomandări, 
inclusiv în ceea ce privește măsurile 
preventive pentru situații de urgență din 
afara amplasamentului, până la sfârșitul 
anului 2013 și solicită prezentarea 
rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

Or. en

Amendamentul 80
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
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situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014; recomandă, 
în acest sens, garantarea implicării 
autorităților transfrontaliere responsabile 
ale statelor membre și a raportării lor 
privind planurile de acțiune în materie de 
siguranță și experiențele în procesul de 
informare și comunicare în cazul în care 
centralele nucleare se află situate direct 
în afara frontierelor naționale;

Or. en

Amendamentul 81
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor, centrala 
nucleară din Doel, Belgia aflându-se în 
cea mai populată zonă din Europa cu 
9 000 000 locuitori pe 75 km și, prin 
urmare, regretă că domeniul de aplicare al 
testelor de stres nu a fost extins pentru a 
testa stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

Or. en
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Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa 
stadiul de pregătire pentru situațiile de 
urgență din afara amplasamentului; salută 
inițiativa Comisiei, cu sprijinul ENSREG, 
de a lansa un studiu care vizează măsurile 
existente, care se axează pe regiunile 
transfrontaliere din UE, precum și 
formularea de recomandări, inclusiv în 
ceea ce privește măsurile preventive pentru 
situații de urgență din afara 
amplasamentului, până la sfârșitul anului 
2013 și solicită prezentarea rezultatelor 
până la sfârșitul anului 2014;

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 
de centrale nucleare, având 111 reactoare, 
peste 100 000 de persoane locuiesc pe o 
rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, 
regretă că domeniul de aplicare al testelor 
de stres nu a fost extins pentru a testa, 
împreună cu alte autorități naționale, 
regionale și locale competente, stadiul de 
pregătire pentru situațiile de urgență din 
afara amplasamentului; salută inițiativa 
Comisiei, cu sprijinul ENSREG, de a lansa 
un studiu care vizează măsurile existente, 
care se axează pe regiunile transfrontaliere 
din UE, precum și formularea de 
recomandări, inclusiv în ceea ce privește 
măsurile preventive pentru situații de 
urgență din afara amplasamentului, până la 
sfârșitul anului 2013 și solicită prezentarea 
rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

Or. ro

Amendamentul 83
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită informarea și consultarea 
amplă a cetățenilor UE cu privire la 
securitatea nucleară în Uniunea 
Europeană;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, gestionării deșeurilor, 
protecției împotriva radiației și pregătirii 
pentru situații de urgență; invită Comisia 
să încurajeze schimburile transfrontaliere 
de experți și bune practici;

Or. en

Amendamentul 85
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
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nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, gestionării deșeurilor, 
protecției împotriva radiației și pregătirii 
pentru situații de urgență; invită Comisia 
să încurajeze schimburile transfrontaliere 
de experți și bune practici;

Or. en

Amendamentul 86
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare; insistă, prin urmare, să 
se implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

Or. en

Amendamentul 87
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
înalte de calificare în domeniul securității 
nucleare, inclusiv prin formări privind 
gestionarea deșeurilor; invită Comisia să 
încurajeze schimburile transfrontaliere de 
experți și bune practici;

Or. ro

Amendamentul 88
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare; solicită Comisiei să se 
angajeze în sprijinirea unor măsuri care 
au în centrul lor formarea privind 
gestionarea deșeurilor; invită Comisia să 
încurajeze schimburile transfrontaliere de 
experți și bune practici;
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Or. de

Amendamentul 89
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul UE și al statelor membre pentru 
promovarea și menținerea unor niveluri 
suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu, prin 
formări privind gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să încurajeze schimburile 
transfrontaliere de experți și bune practici;

11. subliniază faptul că disponibilitatea 
mâinii de lucru calificate și cu experiență 
este esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un stat 
membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, să se 
implementeze toate măsurile necesare la 
nivelul statelor membre pentru promovarea 
și menținerea unor niveluri suficiente ale 
calificărilor în domeniul securității 
nucleare, de exemplu, prin formări privind 
gestionarea deșeurilor; invită Comisia să 
încurajeze schimburile transfrontaliere de 
experți și bune practici;

Or. nl

Amendamentul 90
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că disponibilitatea unei 
cercetări științifice de cel mai înalt nivel, 
inclusiv a celei la limita cunoașterii, este 
esențială pentru o cultură puternică a 
securității nucleare, indiferent dacă un 
stat membru închide treptat, continuă 
construcția sau construiește noi centrale 
nucleare; insistă, prin urmare, ca toate 
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măsurile necesare să fie puse în aplicare 
la nivel european și național în vederea 
promovării și a menținerii unor niveluri 
suficiente de cercetare științifică în 
materie de securitate nucleară; salută 
Programul pentru cercetare și formare al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
(2014-2018) de completare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare;

Or. fr

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța asigurării 
unui număr adecvat de specialiști înalt 
calificați și cu experiență în domeniu și 
subliniază importanța asigurării unor 
condiții adecvate de lucru, în special în 
ceea ce privește programul de lucru, 
pentru a nu pune in pericol siguranța 
nucleară;

Or. ro

Amendamentul 92
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a standardelor
de securitate cele mai ridicate și strict 
aplicate a căror evoluție va trebui 
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cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 
de securitate nucleară; îndeamnă statele 
membre și Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres privind securitatea nucleară, cum ar fi 
Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea 
să adere la standardele internaționale de 
securitate și să coopereze cu experții 
internaționali pe parcursul tuturor etapelor 
de pregătire, construcție, operare și 
dezafectare a centralelor nucleare; 
consideră că, în această privință, UE ar 
trebui să folosească la maximum 
cunoștințele de specialitate oferite de 
organizațiile și organismele internaționale;

prevăzută în funcție de progresele 
științifice și de preocupările îndreptățite 
ale cetățenilor; subliniază, în acest context, 
rolul UE în cadrul politicii de vecinătate, 
ca instrument de securitate nucleară; 
îndeamnă statele membre și Comisia să își 
asume în comun responsabilitatea privind 
consolidarea standardelor internaționale în 
domeniul securității nucleare și 
implementarea adecvată a acestora, în 
strânsă cooperare cu AIEA, secretariatul 
Convenției Espoo și cu alte organizații 
internaționale relevante; invită Comisia să 
prezinte un plan de acțiune cuprinzător, 
care să conțină măsuri concrete de 
implementare; îndeamnă Comisia și statele 
membre ca, în cooperare cu AIEA, să 
colaboreze în mod constructiv cu țări care 
nu au pus în aplicare teste de stres privind 
securitatea nucleară, cum ar fi Belarus și 
Rusia, și le îndeamnă pe acestea să adere la 
standardele internaționale de securitate și 
să coopereze cu experții internaționali pe 
parcursul tuturor etapelor de pregătire, 
construcție, operare și dezafectare a 
centralelor nucleare; consideră că, în 
această privință, UE ar trebui să folosească 
la maximum cunoștințele de specialitate 
oferite de organizațiile și organismele 
internaționale;

Or. fr

Amendamentul 93
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 
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de securitate nucleară; îndeamnă statele 
membre și Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres privind securitatea nucleară, cum ar fi 
Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea 
să adere la standardele internaționale de 
securitate și să coopereze cu experții 
internaționali pe parcursul tuturor etapelor 
de pregătire, construcție, operare și 
dezafectare a centralelor nucleare; 
consideră că, în această privință, UE ar 
trebui să folosească la maximum 
cunoștințele de specialitate oferite de 
organizațiile și organismele internaționale;

de cooperare în domeniul securității 
nucleare; îndeamnă statele membre și 
Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să sprijine planul de 
acțiune post-Fukushima al AIEA și să
prezinte, în cazul în care este relevant, un 
plan de acțiune cuprinzător, care să conțină 
măsuri concrete de implementare îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres transparente privind securitatea 
nucleară, cum ar fi Belarus și Rusia, și le 
îndeamnă pe acestea să adere la 
standardele internaționale de securitate și 
să coopereze cu experții internaționali pe 
parcursul tuturor etapelor de pregătire, 
construcție, operare și dezafectare a 
centralelor nucleare; consideră că, în 
această privință, UE ar trebui să folosească 
la maximum cunoștințele de specialitate 
oferite de organizațiile și organismele 
internaționale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 
de securitate nucleară; îndeamnă statele 

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 
de cooperare în domeniul securității 
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membre și Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres privind securitatea nucleară, cum ar fi 
Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea 
să adere la standardele internaționale de 
securitate și să coopereze cu experții 
internaționali pe parcursul tuturor etapelor 
de pregătire, construcție, operare și 
dezafectare a centralelor nucleare; 
consideră că, în această privință, UE ar 
trebui să folosească la maximum 
cunoștințele de specialitate oferite de 
organizațiile și organismele internaționale;

nucleare; îndeamnă statele membre și 
Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să sprijine planul de 
acțiune post-Fukushima al AIEA, care să 
conțină măsuri concrete de implementare; 
îndeamnă Comisia și statele membre ca, în 
cooperare cu AIEA, să colaboreze în mod 
constructiv cu țări care nu au pus în 
aplicare teste de stres privind securitatea 
nucleară, cum ar fi Belarus și Rusia, și le 
îndeamnă pe acestea să adere la 
standardele internaționale de securitate și 
să coopereze cu experții internaționali pe 
parcursul tuturor etapelor de pregătire, 
construcție, operare și dezafectare a 
centralelor nucleare; consideră că, în 
această privință, UE ar trebui să folosească 
la maximum cunoștințele de specialitate 
oferite de organizațiile și organismele 
internaționale; încurajează instrumentul 
pentru cooperarea în materie de securitate 
nucleară (ICSN) să promoveze la nivel 
internațional implementarea testelor de 
stres, pe baza experienței europene;

Or. en

Amendamentul 95
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile 
internaționale de dezvoltare a unor 
standarde mai ridicate de securitate; 
subliniază, în acest context, rolul UE în 
cadrul politicii de vecinătate, ca instrument 
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de securitate nucleară; îndeamnă statele 
membre și Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres privind securitatea nucleară, cum ar fi 
Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea 
să adere la standardele internaționale de 
securitate și să coopereze cu experții 
internaționali pe parcursul tuturor etapelor 
de pregătire, construcție, operare și 
dezafectare a centralelor nucleare; 
consideră că, în această privință, UE ar 
trebui să folosească la maximum 
cunoștințele de specialitate oferite de 
organizațiile și organismele internaționale;

de securitate nucleară; îndeamnă statele 
membre și Comisia să își asume în comun 
responsabilitatea privind consolidarea 
standardelor internaționale în domeniul 
securității nucleare și implementarea 
adecvată a acestora, în strânsă cooperare cu 
AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu 
alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 
Comisia și statele membre ca, în cooperare 
cu AIEA, să colaboreze în mod constructiv 
cu țări care nu au pus în aplicare teste de 
stres privind securitatea nucleară, cum ar fi 
Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea 
să adere la standardele internaționale de 
securitate și să coopereze cu experții 
internaționali pe parcursul tuturor etapelor 
de pregătire, construcție, operare și 
dezafectare a centralelor nucleare;
consideră că UE trebuie să folosească la 
maximum cunoștințele de specialitate 
oferite de organizațiile și organismele 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 96
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. Comunitatea ar trebui să urmărească o 
strânsă cooperare cu Agenția Internațională 
a Energiei Atomice (AIEA), în 
conformitate cu prevederile Tratatului 
Euratom, în ceea ce privește securitatea 
nucleară;

13. Comunitatea ar trebui să urmărească o 
strânsă cooperare cu Agenția Internațională 
a Energiei Atomice (AIEA), în 
conformitate cu prevederile Tratatului 
Euratom, în ceea ce privește securitatea 
nucleară; subliniază că regulamentul 
Consiliului privind instituirea unui 
instrument pentru cooperarea în materie 
de securitate nucleară ar ajuta Japonia, 
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printre altele, în procesul de stabilizare și 
remediere a sitului nuclear Fukushima 
Daiichi, la protejarea împotriva radiațiilor 
și la siguranța alimentară în Japonia;

Or. en

Amendamentul 97
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. Comunitatea ar trebui să urmărească o 
strânsă cooperare cu Agenția Internațională 
a Energiei Atomice (AIEA), în 
conformitate cu prevederile Tratatului 
Euratom, în ceea ce privește securitatea 
nucleară;

13. Uniunea Europeană ar trebui să 
urmărească o strânsă cooperare cu Agenția 
Internațională a Energiei Atomice (AIEA), 
în conformitate cu prevederile Tratatului 
Euratom, în ceea ce privește securitatea 
nucleară;

Or. fr

Amendamentul 98
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare; solicită Comisei să se 
asigure că aceste măsuri vor fi 
implementate în cel mai scurt timp; 
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solicită Comisiei să analizeze cu 
rigurozitate rentabilitatea măsurilor de 
modernizare și, având în vedere 
potențialul de risc, să ia în considerare cu 
seriozitate închiderea centralelor nucleare 
respective;

Or. de

Amendamentul 99
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa; cu toate acestea, 
subliniază că testele de stres au demonstrat 
că practic în toate centralele nucleare 
trebuie să se ia măsuri pentru sporirea 
securității, deoarece au fost identificate 
sute de măsuri tehnice de îmbunătățire, 
iar în multe cazuri, încă nu au fost 
implementate măsurile anterioare;

Or. en

Amendamentul 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice
care să justifice oprirea vreunei centrale 

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
sau de siguranță imediate care să justifice 
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nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, 
în multe cazuri, încă nu au fost 
implementate măsurile anterioare;

oprirea vreunei centrale nucleare din 
Europa, cu toate că testele de stres au 
demonstrat că practic în toate centralele 
nucleare trebuie să se pună în aplicare
măsuri de ameliorare a siguranței 
specifice sitului, în lumina lecțiilor 
învățate din accidentul de la Fukushima;
de asemenea, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

Or. en

Amendamentul 101
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare și solicită 
implementarea urgentă a recomandărilor 
rezultate în urma testelor de stres;

Or. ro

Amendamentul 102
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de 
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stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare din Europa, cu toate că testele de 
stres au demonstrat că practic în toate 
centralele nucleare trebuie să se ia măsuri 
pentru sporirea securității; de asemenea, în 
multe cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

stres, autoritățile naționale de reglementare 
au concluzionat că nu există rațiuni tehnice 
care să justifice oprirea vreunei centrale 
nucleare de pe teritoriul Uniunii 
Europene, cu toate că testele de stres au 
demonstrat că practic în toate centralele 
nucleare trebuie să se ia măsuri pentru 
sporirea securității; de asemenea, în multe 
cazuri, încă nu au fost implementate 
măsurile anterioare;

Or. fr

Amendamentul 103
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. atrage atenția că măsurile privind 
asigurarea securității și siguranței 
nucleare nu trebuie sa fie afectate de 
măsurile de austeritate impuse de statele 
membre;

Or. ro

Amendamentul 104
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-25 de miliarde 
EUR în anii următori) să fie justificate în 
continuare printr-o analiză mai detaliată 

eliminat
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a costurilor realizată de autoritățile 
naționale de reglementare în cooperare cu 
operatorii din domeniul nuclear și, dacă 
este posibil, asociată cu selecția 
recomandărilor identificate; consideră că 
pentru astfel de îmbunătățiri, costurile 
trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili,
și solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să 
fie justificate în continuare printr-o 
analiză mai detaliată a costurilor realizată 
de autoritățile naționale de reglementare 
în cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că, pentru astfel de 
îmbunătățiri, costurile trebuie suportate 
de operatorii din domeniul nuclear, și nu 
de contribuabili, și solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape acest aspect, 
inclusiv în contextul competențelor sale în 
ceea ce privește politica în domeniul 
concurenței;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 106
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate;
consideră că, pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

15. în interesul elaborării eficiente de 
politici și al unei dezbateri publice 
transparente, solicită ca costurile totale 
inițiale estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor; consideră că,
oricare ar fi costurile pentru astfel de 
îmbunătățiri, ele trebuie suportate de 
operatorii din domeniul nuclear și nu de
contribuabili;

Or. en

Amendamentul 107
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
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justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
solicită Comisiei să analizeze cu 
rigurozitate rentabilitatea măsurilor de 
modernizare având în vedere potențialul 
de risc, precum și obiectivele Uniunii 
Europene în materie de climă și energie; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear și nu trebuie, în nici un 
caz, finanțate din banii contribuabililor și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

Or. de

Amendamentul 108
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-25 de miliarde 
EUR în anii următori) să fie justificate în 
continuare printr-o analiză mai detaliată a 
costurilor realizată de autoritățile naționale 
de reglementare în cooperare cu operatorii 
din domeniul nuclear și, dacă este posibil, 
asociată cu selecția recomandărilor 
identificate; consideră că pentru astfel de 
îmbunătățiri, costurile trebuie suportate de 
operatorii din domeniul nuclear, și nu de 
contribuabili, și solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape acest aspect, 

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-25 de miliarde 
EUR în anii următori) să fie justificate în 
continuare printr-o analiză mai detaliată a 
costurilor realizată de autoritățile naționale 
de reglementare în cooperare cu operatorii 
din domeniul nuclear și, dacă este posibil, 
asociată cu selecția recomandărilor 
identificate; consideră că pentru astfel de 
îmbunătățiri, costurile trebuie suportate de 
operatorii din domeniul nuclear, și nu de 
contribuabili, și solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape acest aspect, 
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inclusiv în contextul competențelor sale în 
ceea ce privește politica în domeniul 
concurenței;

inclusiv în contextul competențelor sale în 
ceea ce privește politica în domeniul 
concurenței; solicită ca operatorii de 
centrale nucleare să includă aceste 
costuri în costurile de producție și să le 
prevadă în situațiile lor financiare; 
solicită ca costurile de dezafectare a 
centralelor să facă obiectul unui 
tratament identic;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că, pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

15. ia act de costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori); 
consideră că, pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 110
Rebecca Harms
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru singurele măsuri de 
sporire a securității recomandate în urma 
testelor de stres pentru cele 132 de 
reactoare care funcționează în UE (10-
25 de miliarde EUR în anii următori, pe 
baza estimărilor publicate de autoritatea 
franceză pentru securitate nucleară) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate exclusiv de 
operatorii din domeniul nuclear, și nu de 
contribuabili, și solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape acest aspect, 
inclusiv în contextul competențelor sale în 
ceea ce privește politica în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-

15. solicită ca costurile totale inițiale 
estimate pentru măsurile necesare 
recomandate în urma testelor de stres 
pentru cele 132 de reactoare care 
funcționează în UE (10-
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25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear, și nu de contribuabili, și 
solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape acest aspect, inclusiv în 
contextul competențelor sale în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței;

25 de miliarde EUR în anii următori) să fie 
justificate în continuare printr-o analiză 
mai detaliată a costurilor realizată de 
autoritățile naționale de reglementare în 
cooperare cu operatorii din domeniul 
nuclear și, dacă este posibil, asociată cu 
selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, 
costurile trebuie suportate în întregime de 
operatorii din domeniul nuclear, și nu de 
contribuabili, și solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape acest aspect, 
inclusiv în contextul competențelor sale în 
ceea ce privește politica în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 112
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că Uniunea Europeană 
finanțează măsuri vizând sprijinirea 
securității nucleare; solicită Comisiei să 
se asigure că sprijinul este destinat 
exclusiv îmbunătățirii securității, și nu 
modernizării vechilor centrale nucleare 
cu scopul de a le prelungi durata de viață;

Or. de

Amendamentul 113
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu materiale 
nucleare și pregătirea pentru situații de 
urgență, precum și să garanteze autorități 
de reglementare independente și puternice;

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu materiale 
nucleare și pregătirea pentru situații de 
urgență, de asemenea, planuri de acțiune 
transfrontaliere în domeniul situațiilor de 
urgență din afara amplasamentului,
precum și să garanteze autorități de 
reglementare independente și puternice 
care trebuie să coopereze între ele;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu 
materiale nucleare și pregătirea pentru 
situații de urgență, precum și să garanteze 
autorități de reglementare independente și 
puternice;

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță și 
pregătirea pentru situații de urgență, 
precum și să garanteze autorități de 
reglementare independente și puternice;

(Îmbunătățirile condițiilor de siguranță 
trebuie să afecteze toți lucrătorii, nu numai 
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pe cei care lucrează direct cu materiale 
nucleare)

Or. en

Amendamentul 115
Catherine Trautmann

Propunerea de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu 
materiale nucleare și pregătirea pentru 
situații de urgență, precum și să garanteze 
autorități de reglementare independente și 
puternice;

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
toți lucrătorii din acest sector și pregătirea 
pentru situații de urgență, precum și să 
garanteze autorități de reglementare 
independente și puternice;

Or. en

Amendamentul 116
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității și al securității
nucleare ar trebui să cuprindă toate 
amplasamentele nucleare, securitatea 
combustibilului și a reactoarelor, 
gestionarea deșeurilor și dezafectarea, 
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resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu materiale 
nucleare și pregătirea pentru situații de 
urgență, precum și să garanteze autorități 
de reglementare independente și puternice;

siguranța operațională, resurse umane 
suficiente, o îmbunătățire continuă a 
condițiilor de siguranță pentru persoanele 
care lucrează direct cu materiale nucleare 
și pregătirea pentru situații de urgență, 
precum și să garanteze autorități de 
reglementare independente și puternice;

Or. en

Amendamentul 117
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității nucleare ar trebui să 
cuprindă toate amplasamentele nucleare, 
securitatea combustibilului și a 
reactoarelor, gestionarea deșeurilor și 
dezafectarea, siguranța operațională, 
resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru 
persoanele care lucrează direct cu materiale 
nucleare și pregătirea pentru situații de 
urgență, precum și să garanteze autorități 
de reglementare independente și puternice;

16. subliniază faptul că o politică globală 
în domeniul securității și al securității
nucleare ar trebui să cuprindă toate 
amplasamentele nucleare, securitatea 
combustibilului și a reactoarelor, 
gestionarea deșeurilor și dezafectarea, 
siguranța operațională, resurse umane 
suficiente, o îmbunătățire continuă a 
condițiilor de siguranță pentru persoanele 
care lucrează direct cu materiale nucleare 
și pregătirea pentru situații de urgență, 
precum și să garanteze autorități de 
reglementare independente și puternice;

Or. en

Amendamentul 118
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
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construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare; în evaluarea de 
securitate a unei centrale nucleare ar 
trebui avute în vedere în special costurile 
care apar în ciclul de viață (amplasare, 
proiectare, construcție, punere în 
funcțiune, exploatare, dezafectare). 
Analiza costurilor și a riscurilor joacă un
rol major în continuarea exploatării unei 
centrale nucleare;

Or. de

Amendamentul 119
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât 
centralele nucleare rămân în funcțiune 
sau sunt construite, nivelul securității 
nucleare din UE și din țările terțe vecine ar 
trebui să reflecte, în mod prioritar, cele mai 
ridicate standarde de siguranță; insistă 
asupra nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că nivelul securității nucleare 
din UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul întregii 
durate de viață a centralelor nucleare, 
incluzând aici, prin urmare, și eventuala lor 
dezafectare;

Or. en

Amendamentul 120
Fiona Hall
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai
avansate practici și standarde de siguranță; 
insistă asupra nevoii de a asigura faptul că 
aceste preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

Or. en

Amendamentul 121
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai
avansate practici și standarde de siguranță; 
insistă asupra nevoii de a asigura faptul că 
aceste preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

Or. en
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Amendamentul 122
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță din lume și cel mai 
strict aplicate; insistă asupra nevoii de a 
asigura faptul că aceste preocupări se 
reflectă pe parcursul întregului ciclu de 
viață al centralelor nucleare, incluzând aici, 
prin urmare, și eventuala lor dezafectare;

Or. fr

Amendamentul 123
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine trebuie să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

Or. en
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Amendamentul 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul întregii 
durate de viață a centralelor nucleare, 
incluzând aici, prin urmare, și eventuala lor 
dezafectare;

Or. en

Amendamentul 125
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 126
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau, împotriva 
așteptărilor, sunt construite, nivelul 
securității nucleare din UE și din țările terțe 
vecine ar trebui să reflecte, în mod 
prioritar, cele mai ridicate standarde de 
siguranță; insistă asupra nevoii de a asigura 
faptul că aceste preocupări se reflectă pe 
parcursul întregului ciclu de viață al 
centralelor nucleare, incluzând aici, prin 
urmare, și eventuala lor dezafectare;

Or. de

Amendamentul 127
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță; insistă asupra 
nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele 
nucleare rămân în funcțiune sau sunt 
construite, nivelul securității nucleare din 
UE și din țările terțe vecine ar trebui să 
reflecte, în mod prioritar, cele mai ridicate 
standarde de siguranță și securitate; insistă 
asupra nevoii de a asigura faptul că aceste 
preocupări se reflectă pe parcursul 
întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și 
eventuala lor dezafectare;

Or. ro
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Amendamentul 128
Jean-Pierre Audy

Propunerea de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că gestionarea tuturor 
pericolelor externe ar trebui să urmeze o 
procedură de evaluare în conformitate cu 
orientările AIEA și nu trebuie să 
subestimeze aspectele care nu au un 
caracter tehnic;

18. consideră că gestionarea tuturor 
pericolelor externe ar trebui să urmeze o 
procedură de evaluare în conformitate cel 
puțin cu orientările AIEA și nu trebuie să 
subestimeze aspectele care nu au un 
caracter tehnic;

Or. fr

Amendamentul 129
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare;

19. constată că diferențele dintre statele 
membre pot duce la abordări divergente în 
ceea ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare, dar că toate statele 
membre au aderat la standardele de 
securitate nucleară ale AIEA și că toate 
au obligația de a respecta și a pune în 
aplicare dispozițiile „directivei privind 
securitatea” adoptate în 2009;

Or. en

Amendamentul 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare;

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare; prin urmare, solicită o 
directivă privind securitatea nucleară 
eficientă și ambițioasă, care duce la 
definirea și punerea în aplicare a celor 
mai avansate standarde de securitate 
nucleară obligatorii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare;

19. constată că diferențele dintre statele 
membre pot duce la abordări divergente, 
dar că toate statele membre se inspiră din 
standardele de securitate nucleară ale 
AIEA și trebuie să respecte dispozițiile 
„directivei privind securitatea” adoptate 
în 2009;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 

19. constată că diferențele dintre statele 
membre pot duce la abordări divergente, 
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ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare;

dar că toate statele membre se inspiră din 
standardele de securitate nucleară ale 
AIEA și trebuie să respecte dispozițiile 
„directivei privind securitatea” adoptate 
în 2009;

Or. en

Amendamentul 133
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare;

19. constată că diferențele dintre statele 
membre duc la abordări divergente în ceea 
ce privește reglementarea în domeniul 
securității nucleare care trebuie să 
garanteze cele mai bune standarde de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 134
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că, potrivit comunicării 
Comisiei și raportului ENSREG cu privire 
la evaluarea inter pares, exercițiul testului 
de stres a dovedit contribuția pozitivă a 
evaluărilor periodice de securitate ca 
instrument eficient de menținere și 
îmbunătățire a securității și rezistenței 
centralelor nucleare; ia notă, de exemplu, 
de opinia ENSREG potrivit căreia 
reevaluarea riscurilor de pericole naturale 
și a prevederilor relevante privind 

20. ia act de faptul că, potrivit comunicării 
Comisiei și raportului ENSREG cu privire 
la evaluarea inter pares, exercițiul testului 
de stres a dovedit contribuția pozitivă a 
evaluărilor periodice de securitate ca 
instrument eficient de menținere și 
îmbunătățire a securității și rezistenței 
centralelor nucleare; ia notă, de exemplu, 
de opinia ENSREG potrivit căreia 
reevaluarea riscurilor de pericole naturale 
și a prevederilor relevante privind 
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centralele ar trebui să aibă loc cel puțin o 
dată la 10 ani; recomandă ca revizuirea 
cadrului juridic privind securitatea nucleară 
să includă prevederi corespunzătoare;

centralele ar trebui să aibă loc cel puțin o 
dată la 5 sau la 10 ani; recomandă ca 
evaluarea periodică să se bazeze pe 
standarde de siguranță comune, iar
revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară să includă prevederi 
corespunzătoare;

Or. ro

Amendamentul 135
Ivo Belet

Propunerea de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; în acest sens, 
solicită Comisiei să formuleze o 
propunere vizând garantarea 
independenței absolute a autorităților 
naționale de reglementare din domeniul 
nuclear; subliniază faptul că revizuirea 
cadrului juridic privind securitatea nucleară 
ar trebui să țină cont de activitățile în curs 
de desfășurare la nivel internațional, de 
exemplu, la nivelul AIEA;

Or. en

Amendamentul 136
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care trebuie să ducă la definirea 
și punerea în aplicare a celor mai 
avansate standarde de securitate nucleară 
obligatorii și la alte îmbunătățiri majore în 
domenii precum procedurile și cadrele 
privind securitatea și siguranța, rolul, 
independența și mijloacele autorităților de 
reglementare din domeniul nuclear, 
deschiderea și transparența, monitorizarea 
și verificarea; subliniază faptul că 
revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

Or. en

Amendamentul 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 

21. salută propunerea Comisiei de 
consolidare a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a lua în 
considerare și, în cazul în care este 
necesar, de a introduce îmbunătățiri pe 
bază de dovezi în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolurile și responsabilitățile, independența 
și mijloacele autorităților de reglementare 
din domeniul nuclear, deschiderea și 
transparența, monitorizarea și verificarea; 
subliniază faptul că revizuirea cadrului 
juridic privind securitatea nucleară ar 
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AIEA; trebui să țină cont de activitățile în curs de 
desfășurare la nivel internațional, de 
exemplu, la nivelul AIEA;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și evaluarea inter pares; 
subliniază faptul că revizuirea cadrului 
juridic privind securitatea nucleară ar 
trebui să țină cont de activitățile în curs de 
desfășurare la nivel internațional, de 
exemplu, la nivelul AIEA;

Or. en

Amendamentul 139
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
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rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea, precum și 
securitatea și supravegherea 
transfrontaliere; subliniază faptul că 
revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

Or. en

Amendamentul 140
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și evaluările inter pares; 
subliniază faptul că revizuirea cadrului 
juridic privind securitatea nucleară ar 
trebui să țină cont de activitățile în curs de 
desfășurare la nivel internațional, de 
exemplu, la nivelul AIEA;

Or. en

Amendamentul 141
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea, 
rolul, independența și mijloacele 
autorităților de reglementare din domeniul 
nuclear, deschiderea și transparența, 
monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind 
securitatea nucleară ar trebui să țină cont 
de activitățile în curs de desfășurare la 
nivel internațional, de exemplu, la nivelul 
AIEA;

21. salută revizuirea care urmează să aibă 
loc a Directivei privind securitatea 
nucleară, care oferă ocazia de a introduce 
îmbunătățiri majore în domenii precum 
procedurile și cadrele privind securitatea și 
siguranța, rolul, independența și 
mijloacele autorităților de reglementare din 
domeniul nuclear, deschiderea și 
transparența, monitorizarea și verificarea; 
subliniază faptul că revizuirea cadrului 
juridic privind securitatea nucleară ar 
trebui să țină cont de activitățile în curs de 
desfășurare la nivel internațional, de 
exemplu, la nivelul AIEA;

Or. en

Amendamentul 142
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că siguranța nucleară 
reprezintă un domeniu care privește 
întreaga Uniune Europeană, iar 
principiul subsidiarității se aplică numai 
parțial; solicită, în consecință, o revizuire 
a Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice, pentru a 
consolida competențele UE în acest 
domeniu, pentru a implica Parlamentul 
European prin procedura legislativă 
ordinară, astfel încât să rezulte o mai 
mare transparență, precum și pentru a 
ține seama de obiectivele politicii 
energetice comune, prevăzute în Tratatul 
de la Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 143
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor și a evaluării 
măsurii în care poate fi extins domeniul de 
aplicare al revizuirii periodice privind 
securitatea; reafirmă necesitatea unei 
strânse cooperări transfrontaliere și a 
schimbului de bune practici cu privire la 
aceste aspecte;

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor și a evaluării 
măsurii în care poate fi extins domeniul de 
aplicare al revizuirii periodice privind 
securitatea; susține necesitatea unei strânse 
cooperări transfrontaliere și a schimbului 
de bune practici cu privire la aceste aspecte 
și la coordonarea informațiilor; în același 
timp, trebuie acordată o garanție privind 
securitatea și supravegherea 
transfrontaliere; în acest sens, trebuie 
luate în considerare persoanele care 
locuiesc pe o rază de 50 km în jurul unei 
centrale nucleare și, în cazul în care va fi 
vizată o majoritate a locuitorilor dintr-un 
stat membru învecinat, autoritatea 
responsabilă din statul membru învecinat 
va fi implicată, de asemenea, în luarea 
tuturor deciziilor;

Or. en

Amendamentul 144
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor și a evaluării 
măsurii în care poate fi extins domeniul de 
aplicare al revizuirii periodice privind 
securitatea; reafirmă necesitatea unei 
strânse cooperări transfrontaliere și a 

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor în strânsă 
cooperare cu autoritățile din domeniul 
securității nucleare și a evaluării măsurii 
în care poate fi extins domeniul de aplicare 
al revizuirii periodice privind securitatea; 
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schimbului de bune practici cu privire la 
aceste aspecte;

reafirmă necesitatea unei strânse cooperări 
transfrontaliere și a schimbului de bune 
practici cu privire la aceste aspecte;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor și a evaluării 
măsurii în care poate fi extins domeniul de 
aplicare al revizuirii periodice privind 
securitatea; reafirmă necesitatea unei 
strânse cooperări transfrontaliere și a 
schimbului de bune practici cu privire la 
aceste aspecte;

22. recunoaște importanța punerii în 
aplicare a recomandărilor în strânsă 
cooperare cu autoritățile din domeniul 
securității nucleare și a evaluării măsurii 
în care poate fi extins domeniul de aplicare 
al revizuirii periodice privind securitatea; 
reafirmă necesitatea unei strânse cooperări 
transfrontaliere și a schimbului de bune 
practici cu privire la aceste aspecte;

Or. en

Amendamentul 146
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. statele membre, cu participarea 
comunității, promovează informarea și 
sensibilizarea adecvate, cu scopul de a 
informa cetățenii cu privire la necesitatea 
testelor de stres și beneficiile acestora;

Or. en



AM\919991RO.doc 87/93 PE500.594v01-00

RO

Amendamentul 147
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii 
și asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 148
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013 
pentru a asigura implementarea de către 
statele membre și țările vecine ale UE a 
răspunderii civile complete față de terți a 
operatorilor de instalații nucleare și a 
titularilor licențelor pentru deșeuri 
nucleare în ceea ce privește accidentele și 
gestionarea pe termen lung a deșeurilor 
în legătură cu orice daune cauzate de 
astfel de activități, inclusiv daune aduse 
mediului terestru, acvatic și marin;

Or. en
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Amendamentul 149
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013; 
îndeamnă Comisia că includă în 
propunerea sa răspunderea civilă 
completă în ceea ce privește accidentele și 
gestionarea pe termen lung a deșeurilor 
în legătură cu orice daune cauzate de 
astfel de activități, inclusiv daune aduse 
mediului terestru, acvatic și marin;

Or. en

Amendamentul 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; subliniază că
operatorii de instalații nucleare și titularii 
licențelor pentru deșeuri ar trebui să 
dețină o răspundere civilă completă și că 
toate costurile de asigurare, precum și 
răspunderile și costurile pentru daunele 
aduse populației și mediului în cazul 
accidentelor ar trebui acoperite în 
totalitate de operatori și titularii de 
licențe; solicită, în acest context, Comisiei, 
să înainteze o astfel de propunere până la 
sfârșitul anului 2013;
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Or. en

Amendamentul 151
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. salută, în acest context, intenția 
Comisiei de a propune acte legislative și 
acte fără caracter legislativ în domeniul 
răspunderii și asigurării nucleare; 
reamintește că răspunderea civilă pentru 
daune nucleare face deja obiectul 
convențiilor internaționale (Paris și 
Viena);

Or. en

Amendamentul 152
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. ia act de intenția Comisiei de a propune 
instrumente legislative și nelegislative în 
domeniul răspunderii și asigurării nucleare; 
amintește că răspunderea civilă nucleară 
face parte din obiectul convențiilor 
internaționale (Paris și Viena);

Or. fr

Amendamentul 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. ia act de intenția Comisiei de a propune 
acte legislative și acte fără caracter 
legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; reamintește că 
răspunderea civilă pentru daune nucleare 
face obiectul convențiilor internaționale 
(Paris și Viena) și, prin urmare, trebuie să 
se analizeze cu atenție eventuala valoare 
adăugată a actului privind Euratom;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 
context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

23. ia act de intenția Comisiei de a propune 
acte legislative și acte fără caracter 
legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare până la sfârșitul anului 
2013;

Or. en

Amendamentul 155
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția Comisiei de a propune 
un act legislativ în domeniul răspunderii și 
asigurării nucleare; solicită, în acest 

23. salută intenția Comisiei de a propune
un act legislativ cu caracter obligatoriu în 
domeniul răspunderii și asigurării nucleare; 
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context, Comisiei, să înainteze o astfel de 
propunere până la sfârșitul anului 2013;

solicită, în acest context, Comisiei, să 
înainteze o astfel de propunere până la 
sfârșitul anului 2013;

Or. de

Amendamentul 156
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. din perspectiva democrației, a 
implicării Parlamentului European, a 
transparenței și a accesului deplin la 
informații, solicită UE și statelor membre 
să trateze energia nucleară ca pe oricare 
altă sursă de energie în conformitate cu 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene; solicită, prin urmare, 
abrogarea Tratatului Euratom;

Or. en

Amendamentul 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește că energia nucleară este 
o sursă de energie și, prin urmare, solicită 
UE și statelor membre să trateze energia 
nucleară ca pe oricare altă sursă de 
energie în conformitate cu Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită statelor membre să accepte 
asocierea strânsă a Parlamentului 
European la actele decise în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice (Tratatul
EURATOM);

Or. fr

Amendamentul 159
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită ca, la următoarea revizuire a 
tratatului, Tratatul Euratom să fie 
integrat în Tratatul EU și inclus în 
procedura legislativă normală;

Or. de

Amendamentul 160
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită Comisiei să își separe 



AM\919991RO.doc 93/93 PE500.594v01-00

RO

sarcinile din domeniul politicii energetice, 
inclusiv promovarea energiei nucleare, de 
sarcinile sale din domeniul siguranței; 
solicită ca acestea din urmă să fie plasate 
sub responsabilitatea direcțiilor sale 
generale pentru mediu și sănătate;

Or. en

Amendamentul 161
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Comisiei.

24. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
Consiliului, Consiliului European și 
parlamentelor naționale;

Or. fr


