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Predlog spremembe  7 

Pilar del Castillo Vera 

v imenu skupine PPE 

Lena Ek 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Jedrska varnost v Evropi po jedrski nesreči na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava N a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Na. ker so številne države jedrsko energijo 

opredelile kot premostitveno tehnologijo 

in ker je treba njihove odločitve v celoti 

spoštovati, 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Pilar del Castillo Vera 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Jedrska varnost v Evropi po jedrski nesreči na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da morajo biti testi izjemnih 

situacij, če naj bodo verodostojni, obvezni 

ter morajo temeljiti na skupnih in 

preglednih merilih, ki jih pripravi 

Komisija, skupaj s skupino evropskih 

regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) 

in neodvisnimi strokovnjaki; meni, da 

morajo ti testi potekati pod nadzorom EU 

in jih morajo spremljati neodvisni 

strokovnjaki, končne ocene pa morajo biti 

do konca leta 2011 nared za objavo; 

6. meni, da morajo testi izjemnih situacij, 

če naj bodo verodostojni, veljati za 

obvezne ter morajo temeljiti na skupnih in 

preglednih merilih, ki jih pripravi 

Komisija, skupaj s skupino evropskih 

regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) 

in neodvisnimi strokovnjaki; meni, da 

morajo ti testi potekati pod nadzorom EU 

in jih morajo spremljati neodvisni 

strokovnjaki, končne ocene pa morajo biti 

do konca leta 2011 nared za objavo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Pilar del Castillo Vera 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Jedrska varnost v Evropi po jedrski nesreči na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15a. pozdravlja predlog Komisije glede 

podaljšanja okvirnega programa Euratom 

za dejavnosti na področju jedrskih 

raziskav in usposabljanja, ki bi zajemal 

leti 2012 in 2013 ter pomembno prispeval 

k povečanju jedrske varnosti in zaščite 

pred sevanjem; zahteva, da se v naslednji 

večletni finančni okvir doda ambiciozen 

raziskovalni program o jedrski varnosti in 

ravnanju z odpadki; poudarja, da bi 

utegnila fuzijska energija glede na 

verjetno povečanje potreb po električni 

energiji v prihodnosti precej prispevati k 

proizvodnji električne energije in toplote;  

zato poziva EU, naj spoštuje svoje 

mednarodne zaveze v zvezi s tem; 

Or. en 

 

 


