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Amendamentul 1 

Niki Tzavela 
în numele Grupului EFD 

 
 

Propunerea comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear 

din Japonia 

Propunerea comună de rezoluție 

Considerentul I 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât dezvoltarea unor proiecte 

nucleare noi în Belarus și Rusia (în 
regiunea Kaliningrad) generează temeri 
serioase privind normele de siguranță 

nucleară și respectarea obligațiilor asumate 
prin convențiile internaționale (cum ar fi 
Convenția de la Aarhus și Convenția de la 
Espoo); întrucât aceste temeri privesc nu 
numai statele membre care se învecinează 

cu Belarus și cu regiunea Kaliningrad, ci 
întregul continent european, impunându-se 
astfel ca UE, inclusiv actorii relevanți din 

Comise, să conlucreze în spiritul 
principiului solidarității; 

I. întrucât dezvoltarea unor proiecte 

nucleare noi în Belarus, Turcia și Rusia (în 
regiunea Kaliningrad) generează temeri 
serioase privind normele de siguranță 

nucleară și respectarea obligațiilor asumate 
prin convențiile internaționale (cum ar fi 
Convenția de la Aarhus și Convenția de la 
Espoo); întrucât aceste temeri privesc nu 
numai statele membre care se învecinează 

cu Belarus, cu Turcia și cu regiunea 
Kaliningrad, ci întregul continent 
european, impunându-se astfel ca UE, 

inclusiv actorii relevanți din Comise, să 
conlucreze în spiritul principiului 

solidarității; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Niki Tzavela 

în numele Grupului EFD 
 

Propunerea comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma accidentului nuclear 

din Japonia 

Propunerea comună de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

18. îndeamnă statele membre și Comisia să 

își asume în comun responsabilitatea de a 
consolida standardele internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și de a urmări 

implementarea adecvată a acestora, în 
strânsă cooperare cu AIEA, secretariatul 
Convenției Espoo și cu alte organizații 
internaționale relevante; invită Comisia să 
prezinte, până în iunie 2011, un plan de 

acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 

Comisia, ca în cooperare cu IAEA, să 

preseze în mod constructiv Belarusul și 

Rusia, pentru ca aceste țări să adere la 

standardele de siguranță internaționale și 

să coopereze cu experții internaționali în 

toate etapele de pregătire, construcție și 

funcționare ale centralelor nucleare; 

consideră că, în această privință, UE ar 

trebui să folosească la maximum expertiza 
oferită de organizațiile și organismele 
internaționale; 

18. îndeamnă statele membre și Comisia să 

își asume în comun responsabilitatea de a 
consolida standardele internaționale în 
domeniul siguranței nucleare și de a urmări 

implementarea adecvată a acestora, în 
strânsă cooperare cu AIEA, secretariatul 
Convenției Espoo și cu alte organizații 
internaționale relevante; invită Comisia să 
prezinte, până în iunie 2011, un plan de 

acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri 
concrete de implementare; îndeamnă 

Comisia, ca în cooperare cu IAEA, să 

preseze în mod constructiv Belarus, Turcia 

și Rusia, pentru ca aceste țări să adere la 

standardele de siguranță internaționale și 

să coopereze cu experții internaționali în 

toate etapele de pregătire, construcție și 

funcționare ale centralelor nucleare; 

consideră că, în această privință, UE ar 

trebui să folosească la maximum expertiza 
oferită de organizațiile și organismele 
internaționale; 

Or. en 
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