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Alteração  1 

Tomasz Piotr Poręba 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução comum 

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

Os aspectos externos da segurança energética 

Proposta de resolução comum 

N.º 8 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

8. Sublinha que é urgente realizar projectos 
estratégicos que visem a diversificação do 
aprovisionamento em energia, 
nomeadamente no corredor Sul; felicita, 
neste contexto de menor dependência dos 
fornecimentos russos, os governos da 
Áustria, da Bulgária, da Hungria, da 
Roménia e da Turquia pela assinatura, em 
13 de Julho de 2009, do acordo 
intergovernamental sobre o quadro jurídico 
para o projecto de gasoduto Nabucco, o 
qual constitui um passo importante para a 
realização deste projecto prioritário para a 
UE, frisando, simultaneamente, a 
importância de um regime geral para o 
desenvolvimento do corredor de ligação da 
UE a novas fontes de gás do Médio Oriente 
e da região do Mar Cáspio, 
independentemente da empresa ou do 
gasoduto, e visando, principalmente, a 
rápida realização desta ligação; insta as 
empresas e os Estados-Membros que 
cooperam estreitamente com a Comissão a 
garantirem acordos iniciais com potenciais 
fornecedores com vista a aprovisionar os 
gasodutos; 

8. Sublinha que é urgente realizar projectos 
estratégicos que visem a diversificação do 
aprovisionamento em energia, 
nomeadamente no corredor Sul; felicita, 
neste contexto de menor dependência dos 
fornecimentos russos, os governos da 
Áustria, da Bulgária, da Hungria, da 
Roménia e da Turquia pela assinatura, em 
13 de Julho de 2009, do acordo 
intergovernamental sobre o quadro jurídico 
para o projecto de gasoduto Nabucco, o 
qual constitui um passo importante para a 
realização deste projecto prioritário para a 
UE, que deve ser financiado de forma 
adequado, frisando, simultaneamente, a 
importância de um regime geral para o 
desenvolvimento do corredor de ligação da 
UE a novas fontes de gás do Médio Oriente 
e da região do Mar Cáspio, 
independentemente da empresa ou do 
gasoduto, e visando, principalmente, a 
rápida realização desta ligação; insta as 
empresas e os Estados-Membros que 
cooperam estreitamente com a Comissão a 
garantirem acordos iniciais com potenciais 
fornecedores com vista a aprovisionar os 
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gasodutos; 

Or. en 

 
 


