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Ændringsforslag  1 

Niki Tzavela 

for EFD-Gruppen 
 
 
Fælles beslutningsforslag 

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

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

I. der henviser til, at udviklingen af nye 
nukleare projekter i Hviderusland og 
Rusland (Kaliningrad-regionen) giver 
anledning til stor betænkelighed 
vedrørende atomsikkerhedsstandarderne og 
overholdelsen af de relevante forpligtelser i 
henhold til internationale konventioner 
(såsom Esbo- og Århuskonventionen); der 
henviser til, at disse betænkeligheder ikke 
kun angår de medlemsstater, der grænser 
op til Hviderusland og Kaliningrad-
regionen, men også Europa som helhed, 
hvorfor det er af afgørende betydning, at 
EU – og herunder de relevante aktører i 
Kommissionen – handler i fællesskab i 
overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet, 

I. der henviser til, at udviklingen af nye 
nukleare projekter i Hviderusland, Tyrkiet 
og Rusland (Kaliningrad-regionen) giver 
anledning til stor betænkelighed 
vedrørende atomsikkerhedsstandarderne og 
overholdelsen af de relevante forpligtelser i 
henhold til internationale konventioner 
(såsom Esbo- og Århuskonventionen); der 
henviser til, at disse betænkeligheder ikke 
kun angår de medlemsstater, der grænser 
op til Hviderusland, Tyrkiet og 
Kaliningrad-regionen, men også Europa 
som helhed, hvorfor det er af afgørende 
betydning, at EU – og herunder de 
relevante aktører i Kommissionen – 
handler i fællesskab i overensstemmelse 
med solidaritetsprincippet, 

Or. en 



 

AM\863725DA.doc PE459.772v01-00 } 
 PE459.773v01-00 } 
 PE459.778v01-00 } 
 PE459.779v01-00 } 
 PE459.780v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
6.4.2011  B7-0236/2011 }  
 B7-0237/2011 }  
 B7-0241/2011 }  
 B7-0242/2011 }  
 B7-0243/2011 } RC1/Am. 2 

Ændringsforslag  2 

Niki Tzavela 

for EFD-Gruppen 
 
Fælles beslutningsforslag 

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

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

18. opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at tage fælles ansvar for 
styrkelsen af de internationale 
atomsikkerhedsstandarder og den korrekte 
gennemførelse i tæt samarbejde med 
IAEA, Esbokonventionens sekretariat og 
øvrige relevante internationale 
organisationer;  opfordrer Kommissionen 
til senest i juni 2011 at fremlægge en 
inklusiv handlingsplan indeholdende 
konkrete foranstaltninger til dens 
gennemførelse; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i samarbejde med IAEA 
at lægge et konstruktivt pres på 
Hviderusland og Rusland for indtrængende 
at opfordre dem til at efterleve de 
internationale sikkerhedsstandarder og 
samarbejde med internationale eksperter på 
alle trin i forberedelsen, opførelsen og 
driften af atomkraftværker;  mener, at EU i 
denne forbindelse bør gøre fuld brug af 
ekspertisen fra internationale 
organisationer og organer; 

18. opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at tage fælles ansvar for 
styrkelsen af de internationale 
atomsikkerhedsstandarder og den korrekte 
gennemførelse i tæt samarbejde med 
IAEA, Esbokonventionens sekretariat og 
øvrige relevante internationale 
organisationer;  opfordrer Kommissionen 
til senest i juni 2011 at fremlægge en 
inklusiv handlingsplan indeholdende 
konkrete foranstaltninger til dens 
gennemførelse; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i samarbejde med IAEA 
at lægge et konstruktivt pres på 
Hviderusland, Tyrkiet og Rusland for 
indtrængende at opfordre dem til at 
efterleve de internationale 
sikkerhedsstandarder og samarbejde med 
internationale eksperter på alle trin i 
forberedelsen, opførelsen og driften af 
atomkraftværker;  mener, at EU i denne 
forbindelse bør gøre fuld brug af 
ekspertisen fra internationale 
organisationer og organer; 

Or. en 
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