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Amendement  7 

Pilar del Castillo Vera 

namens de PPE-Fractie 

Lena Ek 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  N bis. overwegende dat een aantal landen 

kernenergie hebben gedefinieerd als een 

overbruggingstechnologie, en dat 

besluiten in die zin volledig moeten 

worden gerespecteerd, 

Or. en 
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Amendement  8 

Pilar del Castillo Vera 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt zich op het standpunt dat, willen de 

bestendigheidsproeven geloofwaardig zijn, 

zij ook verplicht moeten worden gesteld en 

gebaseerd moeten zijn op 

gemeenschappelijke en transparante 

criteria, die door de Commissie samen met 

de Groep Europese Regelgevers op het 

gebied van nucleaire veiligheid (ENSREG) 

en met onafhankelijke deskundigen moeten 

worden ontwikkeld; is van mening dat deze 

tests onder EU-toezicht moeten worden 

uitgevoerd en moeten worden 

gecontroleerd door onafhankelijke 

deskundigen, en dat de definitieve 

evaluaties tegen eind 2011 klaar moeten 

zijn voor publicatie; 

6. stelt zich op het standpunt dat, willen de 

bestendigheidsproeven geloofwaardig zijn, 

zij ook als verplicht moeten worden 

beschouwd en gebaseerd moeten zijn op 

gemeenschappelijke en transparante 

criteria, die door de Commissie samen met 

de Groep Europese Regelgevers op het 

gebied van nucleaire veiligheid (ENSREG) 

en met onafhankelijke deskundigen moeten 

worden ontwikkeld; is van mening dat deze 

tests onder EU-toezicht moeten worden 

uitgevoerd en moeten worden 

gecontroleerd door onafhankelijke 

deskundigen, en dat de definitieve 

evaluaties tegen eind 2011 klaar moeten 

zijn voor publicatie; 

Or. en 
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Amendement  9 

Pilar del Castillo Vera 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. is verheugd over het voorstel van 

de Commissie om het Euratom-

kaderprogramma voor nucleair onderzoek 

en opleidingsactiviteiten te laten 

doorlopen in 2012 en 2013, hetgeen een 

belangrijke bijdrage is aan het verbeteren 

van de nucleaire veiligheid en de 

stralingsbescherming; verzoekt om een 

ambitieus onderzoeksprogramma voor 

nucleaire veiligheid en afvalbeheer in het 

volgende meerjarig financieel kader; wijst 

erop dat met het oog op de te verwachten 

toename van de toekomstige 

elektriciteitsvraag energie uit kernfusie 

wellicht een aanzienlijke bijdrage zou 

kunnen leveren bij de productie van 

stroom en warmte;  dringt er derhalve bij 

de EU op aan haar internationale 

verplichtingen in dit verband na te 

komen; 

Or. en 

 

 


