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Predlog spremembe 1
Niki Cavela (Niki Tzavela)
v imenu skupine EFD
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL
Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem
Predlog skupne resolucije
Uvodna izjava I
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe

I. ker razvoj novih jedrskih projektov v
Belorusiji in Rusiji (Kaliningrajska oblast)
vzbuja precejšnje pomisleke glede
standardov jedrske varnosti in skladnosti z
ustreznimi zavezami v okviru mednarodnih
konvencij (na primer konvencij iz Espooja
in Aarhusa); ker ti pomisleki niso
relevantni le za države članice, ki
neposredno mejijo na Belorusijo in
Kaliningrajsko oblast, temveč za vso
Evropo, zaradi česar je pomembno, da EU,
vključno z ustreznimi akterji v Komisiji,
deluje združeno v duhu solidarnosti,

I. ker razvoj novih jedrskih projektov v
Belorusiji, Turčiji in Rusiji (Kaliningrajska
oblast) vzbuja precejšnje pomisleke glede
standardov jedrske varnosti in skladnosti z
ustreznimi zavezami v okviru mednarodnih
konvencij (na primer konvencij iz Espooja
in Aarhusa); ker ti pomisleki niso
relevantni le za države članice, ki
neposredno mejijo na Belorusijo, Turčijo
in Kaliningrajsko oblast, temveč za vso
Evropo, zaradi česar je pomembno, da EU,
vključno z ustreznimi akterji v Komisiji,
deluje združeno v duhu solidarnosti,
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Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog skupne resolucije
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Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem
Predlog skupne resolucije
Odstavek 18
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe

18. poziva države članice in Komisijo, naj
v tesnem sodelovanju z Mednarodno
agencijo za atomsko energijo,
sekretariatom konvencije iz Espooja in
drugimi ustreznimi mednarodnimi
organizacijami sprejmejo skupno
odgovornost za krepitev mednarodnih
standardov za jedrsko varnost ter njihovo
primerno izvajanje; poziva Komisijo, naj
do junija 2011 pripravi vključujoč akcijski
načrt s konkretnimi pravili za njegovo
izvajanje; poziva Komisijo, naj v
sodelovanju z Mednarodno agencijo za
atomsko energijo izvaja konstruktiven
pritisk na Belorusijo in Rusijo, da bi
spoštovali mednarodne varnostne standarde
in sodelovali z mednarodnimi strokovnjaki
v vseh fazah priprave, izgradnje in
obratovanja jedrskih elektrarn; meni, da bi
morala EU v zvezi s tem v celoti uporabiti
strokovno znanje mednarodnih organizacij
in organov;

18. poziva države članice in Komisijo, naj
v tesnem sodelovanju z Mednarodno
agencijo za atomsko energijo,
sekretariatom konvencije iz Espooja in
drugimi ustreznimi mednarodnimi
organizacijami sprejmejo skupno
odgovornost za krepitev mednarodnih
standardov za jedrsko varnost ter njihovo
primerno izvajanje; poziva Komisijo, naj
do junija 2011 pripravi vključujoč akcijski
načrt s konkretnimi pravili za njegovo
izvajanje; poziva Komisijo, naj v
sodelovanju z Mednarodno agencijo za
atomsko energijo izvaja konstruktiven
pritisk na Belorusijo, Turčijo in Rusijo, da
bi spoštovali mednarodne varnostne
standarde in sodelovali z mednarodnimi
strokovnjaki v vseh fazah priprave,
izgradnje in obratovanja jedrskih elektrarn;
meni, da bi morala EU v zvezi s tem v
celoti uporabiti strokovno znanje
mednarodnih organizacij in organov;
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