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Alteração  7 

Pilar del Castillo Vera 

em nome do Grupo PPE 

Lena Ek 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 N-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  N-A. Considerando que alguns países 

definiram a energia nuclear como 

tecnologia de transição, e que tais 

decisões devem ser plenamente 

respeitadas, 

Or. en 
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Alteração  8 

Pilar del Castillo Vera 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 

 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Considera que, para serem credíveis, os 

testes de resistência devem ser obrigatórios 

e basear-se em critérios comuns e 

transparentes, a desenvolver pela Comissão 

em articulação com o Grupo de 

Reguladores Europeus em matéria de 

Segurança Nuclear (ENSREG) e peritos 

independentes; considera que estes testes 

devem ser realizados sob a supervisão da 

UE e monitorizados por peritos 

independentes e que as avaliações finais 

devem estar prontas para publicação até ao 

fim de 2011; 

6. Considera que, para serem credíveis, os 

testes de resistência devem ser 

considerados obrigatórios e basear-se em 

critérios comuns e transparentes, a 

desenvolver pela Comissão em articulação 

com o Grupo de Reguladores Europeus em 

matéria de Segurança Nuclear (ENSREG) 

e peritos independentes; considera que 

estes testes devem ser realizados sob a 

supervisão da UE e monitorizados por 

peritos independentes e que as avaliações 

finais devem estar prontas para publicação 

até ao fim de 2011; 

Or. en 
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Alteração  9 

Pilar del Castillo Vera 

em nome do Grupo PPE 

 

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 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-A. Congratula-se com a proposta da 

Comissão no sentido de alargar o 

Programa-Quadro Euratom de 

actividades de investigação e formação em 

matéria nuclear aos anos de 2012 e 2013, 

o que representa um importante 

contributo para a melhoria da segurança 

nuclear e a protecção contra radiações; 

solicita que o próximo QFP inclua um 

programa ambicioso de investigação no 

domínio da segurança nuclear e da gestão 

de resíduos; salienta que, na perspectiva 

do provável aumento da procura de 

electricidade, a fusão poderá contribuir 

consideravelmente para a produção de 

electricidade e calor;  exorta, por 

conseguinte, a UE a honrar os seus 

compromissos internacionais nesta 

matéria; 

Or. en 

 

 


