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Amendement  1 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de ontwikkeling van 

nieuwe nucleaire projecten in Wit-Rusland 

en Rusland (regio Kaliningrad) aanleiding 

geeft tot ernstige bezorgdheid omtrent 

nucleaire veiligheidsnormen en de naleving 

van de desbetreffende verplichtingen 

overeenkomstig internationale verdragen 

(bij voorbeeld de verdragen van Espoo en 

Aarhus); overwegende dat deze 

problematiek niet alleen van belang is voor 

de lidstaten die onmiddellijk aan Wit-

Rusland en de regio Kaliningrad grenzen, 

maar eveneens voor Europa in ruimere zin, 

met als gevolg dat de EU, inclusief de 

terzake bevoegde actoren in de Commissie, 

gezamenlijk in een geest van solidariteit 

moeten optreden, 

I. overwegende dat de ontwikkeling van 

nieuwe nucleaire projecten in Wit-Rusland, 

Turkije en Rusland (regio Kaliningrad) 

aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid 

omtrent nucleaire veiligheidsnormen en de 

naleving van de desbetreffende 

verplichtingen overeenkomstig 

internationale verdragen (bij voorbeeld de 

verdragen van Espoo en Aarhus); 

overwegende dat deze problematiek niet 

alleen van belang is voor de lidstaten die 

onmiddellijk aan Wit-Rusland, Turkije en 

de regio Kaliningrad grenzen, maar 

eveneens voor Europa in ruimere zin, met 

als gevolg dat de EU, inclusief de terzake 

bevoegde actoren in de Commissie, 

gezamenlijk in een geest van solidariteit 

moeten optreden, 

Or. en 
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Amendement  2 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

18. dringt er bij de lidstaten en de 

Commissie op aan zich gezamenlijk te 

verplichten tot verscherping van de 

nucleaire veiligheidsnormen en tot de 

adequate toepassing daarvan, in  nauwe 

samenwerking met de IAEA, het 

secretariaat van het Espoo-Verdrag en 

andere relevante internationale 

organisaties; verzoekt de Commissie om 

tegen juni 2011 een integraal actieplan met 

concrete afspraken voor de uitvoering 

daarvan in te dienen; dringt er bij de 

Commissie op aan,  in samenwerking met 

de IAEA constructieve druk uit te oefenen 

op Wit-Rusland en Rusland om hen ertoe 

te bewegen zich te houden aan de 

internationale veiligheidsnormen en met 

internationale deskundigen samen werken 

in alle fasen van de voorbereiding, de 

bouw en de exploitatie van 

kernenergiecentrales; is in dit verband van 

mening dat de EU ten volle gebruik moet 

maken van de door internationale 

organisaties en instanties verstrekte 

expertise; 

18. dringt er bij de lidstaten en de 

Commissie op aan zich gezamenlijk te 

verplichten tot verscherping van de 

nucleaire veiligheidsnormen en tot de 

adequate toepassing daarvan, in  nauwe 

samenwerking met de IAEA, het 

secretariaat van het Espoo-Verdrag en 

andere relevante internationale 

organisaties; verzoekt de Commissie om 

tegen juni 2011 een integraal actieplan met 

concrete afspraken voor de uitvoering 

daarvan in te dienen; dringt er bij de 

Commissie op aan,  in samenwerking met 

de IAEA constructieve druk uit te oefenen 

op Wit-Rusland , Turkije en Rusland om 

hen ertoe te bewegen zich te houden aan de 

internationale veiligheidsnormen en met 

internationale deskundigen samen werken 

in alle fasen van de voorbereiding, de 

bouw en de exploitatie van 

kernenergiecentrales; is in dit verband van 

mening dat de EU ten volle gebruik moet 

maken van de door internationale 

organisaties en instanties verstrekte 

expertise; 
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