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Poprawka  1 

Niki Tzavela 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt I preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe realizacja nowych 

przedsięwzięć jądrowych na Białorusi i w 

Rosji (obwód kaliningradzki) budzi 

powaŜne obawy dotyczące norm 

bezpieczeństwa jądrowego i zgodności z 

odpowiednimi zobowiązaniami 

wynikającymi z konwencji 

międzynarodowych (np. konwencji z 

Espoo i Aarhus); mając na uwadze, Ŝe 

obawy te dotyczą nie tylko państw 

członkowskich bezpośrednio graniczących 

z Białorusią i obwodem kaliningradzkim, 

ale całej Europy, co sprawia, Ŝe UE, w tym 

właściwe podmioty w Komisji, muszą 

współdziałać w duchu solidarności, 

I. mając na uwadze, Ŝe realizacja nowych 

przedsięwzięć jądrowych na Białorusi oraz 

w Turcji i w Rosji (obwód kaliningradzki) 

budzi powaŜne obawy dotyczące norm 

bezpieczeństwa jądrowego i zgodności z 

odpowiednimi zobowiązaniami 

wynikającymi z konwencji 

międzynarodowych (np. konwencji z 

Espoo i Aarhus); mając na uwadze, Ŝe 

obawy te dotyczą nie tylko państw 

członkowskich bezpośrednio graniczących 

z Białorusią, Turcją i obwodem 

kaliningradzkim, ale całej Europy, co 

sprawia, Ŝe UE, w tym właściwe podmioty 

w Komisji, muszą współdziałać w duchu 

solidarności, 

Or. en 
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Poprawka  2 

Niki Tzavela 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa z naciskiem państwa 

członkowskie i Komisję do wzięcia na 

siebie współodpowiedzialności za 

doskonalenie międzynarodowych norm 

bezpieczeństwa jądrowego i ich właściwe 

stosowanie, w ścisłej współpracy z MAEA, 

sekretariatem konwencji Espoo i innymi 

odpowiednimi organizacjami 

międzynarodowymi; zwraca się do 

Komisji, by do czerwca 2011 r. 

przedstawiła kompleksowy plan działań 

obejmujący konkretne ustalenia dotyczące 

wdraŜania; wzywa Komisję, by we 

współpracy z MAEA wywarła 

konstruktywny nacisk na Białoruś i Rosję, 

domagając się od nich przestrzegania 

międzynarodowych norm bezpieczeństwa 

oraz współpracy z ekspertami 

międzynarodowymi na wszystkich etapach 

przygotowania, budowy i eksploatacji 

elektrowni jądrowych; uwaŜa, Ŝe UE 

powinna w związku z tym w pełni 

wykorzystać specjalistyczną wiedzę 

udostępnianą przez międzynarodowe 

18. wzywa z naciskiem państwa 

członkowskie i Komisję do wzięcia na 

siebie współodpowiedzialności za 

doskonalenie międzynarodowych norm 

bezpieczeństwa jądrowego i ich właściwe 

stosowanie, w ścisłej współpracy z MAEA, 

sekretariatem konwencji Espoo i innymi 

odpowiednimi organizacjami 

międzynarodowymi; zwraca się do 

Komisji, by do czerwca 2011 r. 

przedstawiła kompleksowy plan działań 

obejmujący konkretne ustalenia dotyczące 

wdraŜania; wzywa Komisję, by we 

współpracy z MAEA wywarła 

konstruktywny nacisk na Białoruś, Turcję i 

Rosję, domagając się od nich 

przestrzegania międzynarodowych norm 

bezpieczeństwa oraz współpracy z 

ekspertami międzynarodowymi na 

wszystkich etapach przygotowania, 

budowy i eksploatacji elektrowni 

jądrowych; uwaŜa, Ŝe UE powinna w 

związku z tym w pełni wykorzystać 

specjalistyczną wiedzę udostępnianą przez 
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organizacje i organy; międzynarodowe organizacje i organy; 

Or. en 

 

 


