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Amendement  3 

Marian-Jean Marinescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Cristian Dan Preda, 

Traian Ungureanu en Iosif Matula en anderen 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Algeheel verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. doet een beroep op de Commissie om 

voor eind 2011 een voorstel in te dienen 

om tot een volledig verbod op het gebruik 

van cyanide in de mijnbouw in de 

Europese Unie te komen, aangezien dat 

de enige veilige manier is om onze 

watervoorraden en ecosystemen tegen 

cyanideverontreiniging door de mijnbouw 

te beschermen, en tegelijkertijd een 

reguliere effectbeoordeling uit te voeren; 

2. doet een beroep op de Commissie om 

voor eind 2012 met een studie te komen 

ter beoordeling van de tenuitvoerlegging 

en weerslag van de bestaande wetgeving, 

alsmede van de noodzaak van nieuwe 

wetgeving inzake het gebruik van cyanide 

in de mijnbouw in de EU om de volledige 

gegevens ter beschikking te stellen die 

nodig zijn voor het overwegen van het 

verbod van dergelijke technologieën; 

Or. en 
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Amendement  4 

Marian-Jean Marinescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Cristian Dan Preda, 

Traian Ungureanu en Iosif Matula en anderen 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Algeheel verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

zolang het algehele verbod nog niet van 

kracht is, direct noch indirect steun te 

verlenen voor mijnbouwprojecten in de 

EU die van de cyanidetechnologie 

gebruikmaken, en evenmin steun te 

verlenen voor dergelijke projecten buiten 

de EU; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


