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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta 

Premessa I 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

I. billi l-iŜvilupp tal-proāetti nukleari 
āodda fil-Belarus u r-Russja (ir-Reājun ta' 
Kalinigrad) iqajjem tħassib serju dwar l-
istandards ta' sikurezza nukleari u l-
konformità mal-obbligi relevanti taħt 
konvenzjonijiet internazzjonali (bħall-
Konvenzjonijiet ta' Espoo u Aarhus); billi 
dan it-tħassib hu relevanti mhux biss għall-
Istati Membri li għandhom fruntiera diretta 
mal-Bjelorussja u mar-reājun ta' 
Kaliningrad, iŜda wkoll għall-Ewropa 
kollha kemm hi, u joħloq il-ħtieāa li l-UE, 
inkluŜi atturi relevanti fil-Kummissjoni 
Ewropea, taħdem flimkien b'sens ta' 
solidarjetà,  

I. billi l-iŜvilupp tal-proāetti nukleari 
āodda fil-Bjelorussja, it-Turkija u r-Russja 
(ir-Reājun ta' Kalinigrad) iqajjem tħassib 
serju dwar l-istandards ta' sikurezza 
nukleari u l-konformità mal-obbligi 
relevanti taħt konvenzjonijiet 
internazzjonali (bħall-Konvenzjonijiet ta' 
Espoo u Aarhus); billi dan it-tħassib hu 
relevanti mhux biss għall-Istati Membri li 
għandhom fruntiera diretta mal-
Bjelorussja, mat-Turkija u mar-reājun ta' 
Kaliningrad, iŜda wkoll għall-Ewropa 
kollha kemm hi, u joħloq il-ħtieāa li l-UE, 
inkluŜi atturi relevanti fil-Kummissjoni 
Ewropea, taħdem flimkien b'sens ta' 
solidarjetà,  
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Paragrafu 19   

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

19. Iħeāāeā lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jerfgħu responsabilità 
konāunta għat-tisħiħ tal-istandards 
internazzjonali għas-sikurezza nukleari 
u l-implimentazzjoni adegwata 
tagħhom, b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-IAEA, mal-Espoo u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn; jistieden lill-
Kummissjoni biex sa Āunju 2011 
tippreŜenta pjan ta' azzjoni inkuŜiv 
b'passi konkreti ta' kif jista' dan jista’ 
jkun irrealizzat;  iħeāāeā lill-
Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
IAEA, sabiex tagħmel pressjoni 
konstruttiva fuq il-Bjelorussja u r-
Russja billi tfittex li dawn jirrispettaw 
l-istandards internazzjonali tas-
sikurezza u jikkoperaw mal-esperti 
internazzjonali waqt l-istadji kollha tat-
tħejjija, tal-bini u tal-operat tal-impjanti 
nukleari (Mr Donskis); jemmen li l-UE, 
f’dan ir-rigward, għandha tagħmel uŜu 
sħiħ mill-organizzazzjonijiet u l-

19. Iħeāāeā lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jerfgħu responsabilità 
konāunta għat-tisħiħ tal-istandards 
internazzjonali għas-sikurezza nukleari 
u l-implimentazzjoni adegwata 
tagħhom, b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-IAEA, mal-Espoo u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn; jistieden lill-
Kummissjoni biex sa Āunju 2011 
tippreŜenta pjan ta' azzjoni inkuŜiv 
b'passi konkreti ta' kif jista' dan jista’ 
jkun irrealizzat;  iħeāāeā lill-
Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
IAEA, sabiex tagħmel pressjoni 
konstruttiva fuq il-Bjelorussja, it-
Turkija u r-Russja billi tfittex li dawn 
jirrispettaw l-istandards internazzjonali 
tas-sikurezza u jikkoperaw mal-esperti 
internazzjonali waqt l-istadji kollha tat-
tħejjija, tal-bini u tal-operat tal-impjanti 
nukleari (Mr Donskis); jemmen li l-UE, 
f’dan ir-rigward, għandha tagħmel uŜu 
sħiħ mill-organizzazzjonijiet u l-



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

entitajiet internazzjonali; 
 

 

entitajiet internazzjonali; 
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