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Предложение за обща резолюция 

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

Обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. призовава Комисията да предложи 

пълна забрана върху използването на 

цианидни технологии в минното дело 

в Европейския съюз преди края на 2011 

г., тъй като това е единственият 

сигурен начин да опазим нашите 

водни ресурси и екосистеми от 

цианидното замърсяване от минното 

дело, и същевременно да извърши 

обикновена оценка на въздействието; 

2. призовава Комисията да представи 

до края на 2012 г. проучване за оценка 

на прилагането и въздействието на 

съществуващото законодателство, 

както и за необходимостта от ново 

законодателство по отношение на 

цианидните технологии в минната 

промишленост в ЕС с оглед 

предоставяне на подробните данни, 

необходими за разглеждане на  

забрана на подобни технологии; 

Or. en 
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Предложение за обща резолюция 

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

Обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. Calls on the Commission and the 

Member States not to support, either 

directly or indirectly, any mining projects 

in the EU that involve cyanide technology 

until the general ban is applicable, nor to 

support any such projects in third 

countries; 

заличава се 

Or. en 

 

 


