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Módosítás  1 

Niki Tzavela 

az EFD képviselıcsoport nevében 
 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a japán nukleáris balesetet követıen az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható 
tanulságokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel Fehéroroszország és Oroszország 
(kalinyingrádi régió) új nukleáris projektjei 
jelentıs aggodalomra adnak okot a 
nukleáris biztonsági normák és a 
nemzetközi egyezmények (espoo-i és 
aarhusi egyezmény) szerinti 
kötelezettségeknek való megfelelés 
tekintetében; mivel ezek az aggodalmak 
nem csupán a Fehéroroszországgal és 
Kalinyingráddal közvetlenül szomszédos 
tagállamokra vonatkoznak, hanem egész 
Európára, ezért az EU-nak és az Európai 
Bizottság érintett szereplıinek feltétlenül 
közösen kell fellépniük a szolidaritás 
szellemében, 

I. mivel Fehéroroszország, Törökország és 
Oroszország (kalinyingrádi régió) új 
nukleáris projektjei jelentıs aggodalomra 
adnak okot a nukleáris biztonsági normák 
és a nemzetközi egyezmények (espoo-i és 
aarhusi egyezmény) szerinti 
kötelezettségeknek való megfelelés 
tekintetében; mivel ezek az aggodalmak 
nem csupán a Fehéroroszországgal, 
Törökországgal és Kalinyingráddal 
közvetlenül szomszédos tagállamokra 
vonatkoznak, hanem egész Európára, ezért 
az EU-nak és az Európai Bizottság érintett 
szereplıinek feltétlenül közösen kell 
fellépniük a szolidaritás szellemében, 

Or. en 
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Módosítás  2 

Niki Tzavela 

az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a japán nukleáris balesetet követıen az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható 
tanulságokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy közösen vállaljanak felelısséget a 
nemzetközi nukleáris biztonsági elıírások 
szigorítására és megfelelı végrehajtásukra, 
szorosan együttmőködve a NAÜ-vvl, az 
espoo-i egyezmény titkárságával, valamint 
a többi érintett nemzetközi szervezettel; 
felkéri a Bizottságot, hogy 2011 júniusáig 
nyújtson be részletes cselekvési tervet, 
valamint konkrét megoldásokat annak 
végrehajtására vonatkozóan; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a NAÜ-vel 
együttmőködve gyakoroljon konstruktív 
nyomást Fehéroroszországra és 
Oroszországra annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek a nemzetközi biztonsági 
normáknak és mőködjenek együtt a 
nemzetközi szakértıkkel az atomerımővek 
tervezésének, felépítésének és 
üzemeltetésének valamennyi szakaszában; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az 
EU-nak teljes mértékben ki kell aknáznia a 
nemzetközi szervezetek és testületek 
szakértelmét; 

18. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy közösen vállaljanak felelısséget a 
nemzetközi nukleáris biztonsági elıírások 
szigorítására és megfelelı végrehajtásukra, 
szorosan együttmőködve a NAÜ-vvl, az 
espoo-i egyezmény titkárságával, valamint 
a többi érintett nemzetközi szervezettel; 
felkéri a Bizottságot, hogy 2011 júniusáig 
nyújtson be részletes cselekvési tervet, 
valamint konkrét megoldásokat annak 
végrehajtására vonatkozóan; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a NAÜ-vel 
együttmőködve gyakoroljon konstruktív 
nyomást Fehéroroszországra, 
Törökországra és Oroszországra annak 
érdekében, hogy eleget tegyenek a 
nemzetközi biztonsági normáknak és 
mőködjenek együtt a nemzetközi 
szakértıkkel az atomerımővek 
tervezésének, felépítésének és 
üzemeltetésének valamennyi szakaszában; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az 
EU-nak teljes mértékben ki kell aknáznia a 
nemzetközi szervezetek és testületek 
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szakértelmét; 

Or. en 

 


