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Τροπολογία  1 

Νίκη Τζαβέλα 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆ιδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη  

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 

πυρηνικά προγράµµατα σε Λευκορωσία 

και Ρωσία (περιοχή Καλίνινγκραντ) 

εγείρουν µείζονες ανησυχίες όσον αφορά 

τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και όσον 

αφορά τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διεθνείς συµβάσεις (όπως εκείνες του 

Espoo και του Aarhus)· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι τούτες οι ανησυχίες αφορούν 

όχι µόνο τα κράτη µέλη που συνορεύουν 

άµεσα µε την Λευκορωσία και την περιοχή 

του Καλίνινγκραντ αλλά ολόκληρη την 

Ευρώπη, γεγονός που επιβάλλει στην ΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 

φορέων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 

αναλάβουν δράση από κοινού σε πνεύµα 

αλληλεγγύης, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 

πυρηνικά προγράµµατα σε Λευκορωσία, 

Τουρκία και Ρωσία (περιοχή 

Καλίνινγκραντ) εγείρουν µείζονες 

ανησυχίες όσον αφορά τα πρότυπα 

πυρηνικής ασφάλειας και όσον αφορά τη 

συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διεθνείς συµβάσεις (όπως εκείνες του 

Espoo και του Aarhus)· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι τούτες οι ανησυχίες αφορούν 

όχι µόνο τα κράτη µέλη που συνορεύουν 

άµεσα µε την Λευκορωσία, την Τουρκία 

και την περιοχή του Καλίνινγκραντ αλλά 

ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που 

επιβάλλει στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων 

των σχετικών φορέων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, να αναλάβουν δράση από 

κοινού σε πνεύµα αλληλεγγύης, 
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Τροπολογία  2 

Νίκη Τζαβέλα 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆ιδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη  

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή 

να αναλάβουν κοινή ευθύνη όσον αφορά 

την ενίσχυση των διεθνών προτύπων 

πυρηνικής ασφάλειας και την ορθή 

εφαρµογή τους, σε στενή συνεργασία µε 

την IAEA, την γραµµατεία της Σύµβασης 

Espoo και άλλους αρµόδιους διεθνείς 

οργανισµούς· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 πλήρες 

σχέδιο δράσης µε τις συγκεκριµένες 

ενέργειες για την υλοποίησή τους· 

παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία 

µε την ΙΑΕΑ, να ασκήσει εποικοδοµητική 

πίεση στη Λευκορωσία και στη Ρωσία 

προκειµένου να αποδεχτούν οι δύο χώρες 

τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να 

συνεργαστούν µε διεθνείς 

εµπειρογνώµονες σε όλα τα στάδια της 

προεργασίας, κατασκευής και λειτουργίας 

των πυρηνικών εργοστασίων· πιστεύει ότι 

επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 

χρήση της εµπειρογνωµοσύνης που 

παρέχεται από διεθνείς οργανισµούς και 

φορείς· 

18. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή 

να αναλάβουν κοινή ευθύνη όσον αφορά 

την ενίσχυση των διεθνών προτύπων 

πυρηνικής ασφάλειας και την ορθή 

εφαρµογή τους, σε στενή συνεργασία µε 

την IAEA, την γραµµατεία της Σύµβασης 

Espoo και άλλους αρµόδιους διεθνείς 

οργανισµούς· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 πλήρες 

σχέδιο δράσης µε τις συγκεκριµένες 

ενέργειες για την υλοποίησή τους· 

παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία 

µε την ΙΑΕΑ, να ασκήσει εποικοδοµητική 

πίεση στη Λευκορωσία, στην Τουρκία και 

στη Ρωσία προκειµένου να αποδεχτούν οι 

δύο χώρες τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας 

και να συνεργαστούν µε διεθνείς 

εµπειρογνώµονες σε όλα τα στάδια της 

προεργασίας, κατασκευής και λειτουργίας 

των πυρηνικών εργοστασίων· πιστεύει ότι 

επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 

χρήση της εµπειρογνωµοσύνης που 

παρέχεται από διεθνείς οργανισµούς και 

φορείς· 
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