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Amendamentul 7 

Pilar del Castillo Vera 
în numele Grupului PPE 

Lena Ek 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

SiguranŃa nucleară în Europa în urma accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul Na (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  Na. întrucât unele Ńări au definit energia 
nucleară ca punte tehnologică şi întrucât 
această decizie trebuie respectată deplin; 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Pilar del Castillo Vera 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
SiguranŃa nucleară în Europa în urma accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 6 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

6. consideră că, dacă simulările de criză 
sunt credibile, acestea trebuie să fie 

obligatorii şi să se bazeze pe criterii 
comune şi transparente elaborate de către 
Comisie, împreună cu Grupul european al 

autorităților de reglementare în domeniul 
securității nucleare (ENSREG) şi cu 
experŃi independenŃi; consideră că aceste 
simulări trebuie efectuate sub supervizarea 
UE şi monitorizate de experŃi independenŃi, 

iar evaluarea finală trebuie să fie gata de 
publicare până la sfârşitul lui 2011; 

6. consideră că, dacă simulările de criză 
sunt credibile, acestea trebuie să fie 

considerate obligatorii şi să se bazeze pe 
criterii comune şi transparente elaborate de 
către Comisie, împreună cu Grupul 

european al autorităților de reglementare în 
domeniul securității nucleare (ENSREG) şi 
cu experŃi independenŃi; consideră că 
aceste simulări trebuie efectuate sub 
supervizarea UE şi monitorizate de experŃi 

independenŃi, iar evaluarea finală trebuie să 
fie gata de publicare până la sfârşitul lui 
2011; 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Pilar del Castillo Vera 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
SiguranŃa nucleară în Europa în urma accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 15a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  15a. salută propunerea Comisiei de a 
prelungi Programul-cadru Euratom 
pentru cercetare și activități de formare în 
domeniul energiei nucleare în 2012 și 
2013, ceea ce ar aduce o contribuție 
importantă la îmbunătățirea 
performanțelor în domeniul siguranței 
nucleare și a protecției împotriva 
radiațiilor; solicită crearea unui program 
ambiŃios de cercetare în domeniul 
siguranŃei nucleare şi al gestionării 
deşeurilor nucleare în următorul cadru 
financiar multianual; subliniază că, 
având în vedere că pe viitor cererea de 
electricitate probabil va crește, energia de 
fuziune ar putea să contribuie 
considerabil la producerea de energie 
electrică și termică;  solicită, de aceea, UE 
să-şi onoreze angajamentele 
internaŃionale în această privinŃă; 

Or. en 

 

 


