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Alteração  1 

Niki Tzavela 

em nome do Grupo EFD 

 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

Considerando I 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

I. Considerando que o desenvolvimento de 

novos projectos nucleares na Bielorrússia e 

na Rússia (região de Kalininegrado) suscita 

grandes preocupações no que se refere às 

normas em matéria de segurança nuclear e 

ao cumprimento das obrigações pertinentes 

decorrentes de convenções internacionais 

(como as Convenções de Espoo e Aarhus); 

que estas preocupações dizem respeito não 

apenas aos Estados-Membros que fazem 

directamente fronteira com a Bielorrússia e 

a região de Kalininegrado, mas a toda a 

Europa, o que exige que a UE, incluindo os 

agentes relevantes na Comissão, aja em 

conjunto num espírito de solidariedade, 

I. Considerando que o desenvolvimento de 

novos projectos nucleares na 

Bielorrússia¸Turquia e na Rússia (região 

de Kalininegrado) suscita grandes 

preocupações no que se refere às normas 

em matéria de segurança nuclear e ao 

cumprimento das obrigações pertinentes 

decorrentes de convenções internacionais 

(como as Convenções de Espoo e Aarhus); 

que estas preocupações dizem respeito não 

apenas aos Estados-Membros que fazem 

directamente fronteira com a Bielorrússia, 

Turquia e a região de Kalininegrado, mas 

a toda a Europa, o que exige que a UE, 

incluindo os agentes relevantes na 

Comissão, aja em conjunto num espírito de 

solidariedade, 
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Alteração  2 

Niki Tzavela 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

N.º 18 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

18. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a assumir uma responsabilidade 

conjunta no reforço de normas 

internacionais em matéria de segurança 

nuclear e na sua aplicação adequada, em 

estreita cooperação com a AIEA, o 

secretariado da Convenção Espoo e outras 

organizações internacionais pertinentes; 

convida a Comissão a apresentar, até Junho 

de 2011, um plano de acção inclusivo com 

medidas concretas sobre as modalidades 

para a sua execução; insta a Comissão a, 

em cooperação com a AIEA, pressionar 

construtivamente a Bielorrússia e a Rússia, 

para que estes países adiram às normas de 

segurança internacionais e cooperem com 

peritos internacionais em todas as fases de 

preparação, construção e funcionamento 

das centrais nucleares; considera que, neste 

contexto, a UE deve recorrer plenamente às 

competências especializadas de 

organizações e organismos internacionais; 

18. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a assumir uma responsabilidade 

conjunta no reforço de normas 

internacionais em matéria de segurança 

nuclear e na sua aplicação adequada, em 

estreita cooperação com a AIEA, o 

secretariado da Convenção Espoo e outras 

organizações internacionais pertinentes; 

convida a Comissão a apresentar, até Junho 

de 2011, um plano de acção inclusivo com 

medidas concretas sobre as modalidades 

para a sua execução; insta a Comissão a, 

em cooperação com a AIEA, pressionar 

construtivamente a Bielorrússia, a Turquia 

e a Rússia, para que estes países adiram às 

normas de segurança internacionais e 

cooperem com peritos internacionais em 

todas as fases de preparação, construção e 

funcionamento das centrais nucleares; 

considera que, neste contexto, a UE deve 

recorrer plenamente às competências 

especializadas de organizações e 

organismos internacionais; 
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