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Alteração  3 

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

Traian Ungureanu, Iosif Matula, outros 

 

 

Proposta de resolução comum 

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

Proibição geral do recurso a tecnologias de exploração mineira na UE que utilizam cianeto 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Exorta a Comissão a propor uma 

proibição geral do recurso a tecnologias 

de exploração mineira na UE que 

utilizam cianeto, até ao final de 2011, 

uma vez que esta constitui a única forma 

fiável de proteger os nossos recursos 

hídricos e ecossistemas da poluição 

causada pelo cianeto utilizado em 

explorações mineiras, e a realizar 

paralelamente uma avaliação de impacto 

regular; 

2. Exorta a Comissão a apresentar, até ao 

final de 2012, um estudo que avalie a 

aplicação e o impacto da legislação em 

vigor, bem como a necessidade de uma 

nova regulamentação relativa às 

tecnologias de exploração mineira na UE 

que utilizam cianeto, que disponibilize a 

informação completa necessária no 

momento de ponderar a possibilidade de 

proibir estas tecnologias;  

Or. en 
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Alteração  4 

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

Traian Ungureanu, Iosif Matula, outros 

 

Proposta de resolução comum 

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

Proibição geral do recurso a tecnologias de exploração mineira na UE que utilizam cianeto 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a não prestarem apoio, 

de forma directa ou indirecta, a quaisquer 

projectos de mineração na UE que 

impliquem o uso de tecnologias com 

recurso ao cianeto, até à entrada em vigor 

da proibição geral, ou em países terceiros; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


