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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 20 

Τροπολογία  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αα. εκτιµώντας ότι τα τραγικά γεγονότα 
στη Φουκουσίµα δείχνουν για µια ακόµη 
φορά ότι «µηδενικός κίνδυνος» δεν 
υφίσταται για την πυρηνική ενέργεια, 
παρά το γεγονός ότι ο «µηδενικός 
κίνδυνος» είναι µια από τις προϋποθέσεις 
για την αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας 
λαµβάνοντας υπόψη τις τεράστιες 
συνέπειες σε περίπτωση δυστυχηµάτων· 
εκτιµώντας ότι η εφαρµογή 
οποιωνδήποτε «δοκιµών καταπόνησης» 
ουδέποτε θα οδηγήσει στην επίτευξη ενός 
τέτοιου «µηδενικού κινδύνου»  

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 21 

Τροπολογία  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Βα. εκτιµώντας ότι, στο φως της 
πρόσφατης πυρηνικής καταστροφής στην 
Ιαπωνία, επιβάλλεται για την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της να κινηθούν επειγόντως 
προς µια οικονοµία που να βασίζεται 
πλήρως στην ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 22 

Τροπολογία  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Εα. λαµβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο 
∆ΟΑΕ όσο και η Ευρατόµ είναι 
δεσµευµένοι στην προώθηση των 
πυρηνικών βιοµηχανιών ενώ ταυτόχρονα 
έχουν τον ανταγωνιστικό ρόλο να είναι 
υπεύθυνοι για την χάραξη των προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας, αντιστοίχως σε 
παγκόσµια κλίµακα και στην ΕΕ· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 23 

Τροπολογία  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Αιτιολογική σκέψη Εβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Εβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ είναι 
η διεθνής αρχή υγείας, στην οποία 
στηρίζονται οι άνθρωποι όλου του 
κόσµου για την εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραµµών και προτύπων 
υγείας σε όλους τους τοµείς της υγείας· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµφωνία 
ΠΟΥ 12-40 που υπογράφτηκε στις 28 
Μαΐου 1959 µεταξύ της ΠΟΥ και του 
∆ΟΑΕ στην πραγµατικότητα εµποδίζει 
την ΠΟΥ να παρέχει ουσιαστικές 
πληροφορίες, να αναλαµβάνει τη δέουσα 
δράση και να εκπληρώνει τον 
καταστατικό της ρόλο στους τοµείς της 
υγείας και της ακτινοβολίας·  

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 24 

Τροπολογία  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. παρατηρεί ότι το µεγάλο πυρηνικό 
ατύχηµα της Φουκουσίµα είναι το πιο 
πρόσφατο από πολλά άλλα περιστατικά 
και ατυχήµατα που συνδέονται µε τον 
πυρηνικό τοµέα, τα οποία συµβαίνουν 
διαρκώς σε ολόκληρο τον κόσµο, 
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ, σε όλους 
τους τύπους πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και σε όλα τα σχέδια αντιδραστήρων· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 25 

Τροπολογία  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1β. αναγνωρίζει ότι όσο εξακολουθούν να 
λειτουργούν πυρηνικές µονάδες 
παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεις 
θα υπάρχει πάντοτε ένας υπολειµµατικός 
κίνδυνος· δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν 
να αποκλεισθεί εντελώς η δυνατότητα 
µελλοντικού σοβαρού ατυχήµατος, 
αναγνωρίζει περαιτέρω ότι είναι ασύνετο 
να απορριφθεί η δυνατότητα να συµβεί 
οποιοδήποτε µη επιθυµητό ατύχηµα µε 
επιχείρηµα µόνο την πολύ µικρή 
πιθανότητά του ή µε βάση τα 
αποτελέσµατα οποιασδήποτε "δοκιµής 
καταπόνησης"·  

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 26 

Τροπολογία  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1γ. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επιµόνως τα 
κράτη µέλη και από τις γειτονικές χώρες 
της ΕΕ να εγκαταλείψουν τη δέσµευσή 
τους στην υψηλού κινδύνου τεχνολογία 
της πυρηνικής ενέργειας και, για όσες 
χώρες χρησιµοποιούν ήδη πυρηνική 
ενέργεια, να αρχίσουν τώρα τη σταδιακή 
κατάργησή της. Τούτο συνεπάγεται:  

 • καµία νέα κατασκευή 
οποιασδήποτε πυρηνικής 
εγκατάστασης, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
τερµατισµού των έργων που έχουν 
ήδη προγραµµατισθεί ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή·  

 • στη διαδικασία σταδιακής 
κατάργησης της πυρηνικής 
ενέργειας, οι αντιδραστήρες και οι 
άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις 
που δηµιουργούν τους 
µεγαλύτερους κινδύνους πρέπει να 
κλείσουν αµέσως, δηλαδή όλες οι 
πυρηνικοί αντιδραστήρες και οι 
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άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται σε σεισµογενείς 
περιοχές ή σε παράκτιες περιοχές 
µε αισθητό κίνδυνο ανύψωσης της 
στάθµης της θάλασσας ή 
δυνατότητα να εµφανιστούν 
τσουνάµι, όλοι οι αντιδραστήρες 
χωρίς δευτερογενές ή πλήρες 
περίβληµα πίεσης, όλοι οι 
πυρηνικοί αντιδραστήρες ζέοντος 
ύδατος (BWR) µε απλό σύστηµα 
ψύξης και µε αποθήκευση του 
αναλωµένου καυσίµου εκτός του 
περιβλήµατος και όλες οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 
1980·  

 • άµεση απαγόρευση της 
επανεπεξεργασίας αναλωµένου 
καυσίµου εντός της ΕΕ· 

 • επεξεργασία, πριν από το τέλος 
του 2011, µιας στρατηγικής για τη 
µετακίνηση όλου του αναλωµένου 
καυσίµου από τις δεξαµενές σε 
χώρους ξηρής αποθήκευσης 
αµέσως µόλις το υπολειπόµενο 
επίπεδο θερµότητας επιτρέψει 
κάτι τέτοιο· 

 • άµεση απαγόρευση της 
παραγωγής και χρήσης πυρηνικών 
καυσίµων µεικτού οξειδίου 
(MOX)· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 27 

Τροπολογία  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   1δ. ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή 
να επιβάλει την εφαρµογή, από τα κράτη 
µέλη και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, 
πλήρους αστικής ευθύνης των φορέων 
εκµετάλλευσης των πυρηνικών σταθµών 
και των επιχειρήσεων επεξεργασίας 
πυρηνικών αποβλήτων σε σχέση µε 
δυστυχήµατα και την µακροπρόθεσµη 
διαχείριση αποβλήτων για οποιαδήποτε 
ζηµία προκληθεί από παρόµοιες 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης 
ζηµίας στο χερσαίο, υδάτινο και 
θαλάσσιο περιβάλλον· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 28 

Τροπολογία  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   1ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη να εκπονήσουν επειγόντως 
εκτελεστικά σχέδια και αποφασιστικά 
µέτρα για τη µετακίνηση σε µια 
ενεργειακή οικονοµία χαµηλού κινδύνου 
µε ενδιάµεσους απτούς στόχους να γίνει 
πραγµατικότητα έως το 2050 ο στόχος 
µιας οικονοµίας που θα βασίζεται σχεδόν 
κατά 100% στην ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· επιµένει 
ότι ο επικείµενος Ενεργειακός Χάρτης 
Πορείας για το 2050 πρέπει να 
αντικατοπτρίζει αυτό το στόχο· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 29 

Τροπολογία  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   1στ. ζητεί, στην πορεία προς την 
πραγµάτωση αυτής της ενεργειακά 
αποδοτικής οικονοµίας, να εγκριθεί και 
να εφαρµοσθεί ένα φιλόδοξο νοµικό 
πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόµηση ενέργειας έτσι ώστε να 
µειωθεί η απόλυτη ενεργειακή µας 
κατανάλωση κατά τουλάχιστον 20% το 
2020, κατά 33% έως το 2030 και κατά 
50% έως το 2050 σε σύγκριση µε την 
τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας στην 
ΕΕ· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 30 

Τροπολογία  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   1ζ. ζητεί, στην πορεία προς την επίτευξη 
σχεδόν 100% ανανεώσιµης οικονοµίας 
έως το 2050, να αυξηθεί ο νοµικά 
δεσµευτικός στόχος για τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας έως το 2020 σε 30% και 
να τεθεί νέος ενδιάµεσος στόχος 45% ο 
οποίος πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030 
έτσι ώστε να ωφεληθούν αυτές οι πηγές 
ενέργειας· 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Τροπ. 31 

Τροπολογία  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 8α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   8α. οποιαδήποτε πυρηνική εγκατάσταση 
η οποία δεν θα ανταποκριθεί σε αυτές τις 
δοκιµές, συµπεριλαµβανοµένου του 
κινδύνου πτώσης πολιτικού αεροσκάφους 
και τροµοκρατικής επίθεσης, και δεν 
µπορεί να αποκλείσει τον κίνδυνο 
ραδιενεργού έκλυσης στο περιβάλλον 
(επίπεδο 2 PSA) και για τον πληθυσµό 
(επίπεδο 3 PSA), θα κλείσει το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2012· 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   18α.επισηµαίνει ότι είναι σηµαντική η 
διάδοση σοβαρών και ανεξάρτητων 
πληροφοριών για τις συνέπειες στην υγεία 
και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια και 
µετά από πυρηνικά ατυχήµατα όπως 
ήταν οι καταστροφές µάλλον στο 
Φουκουσίµα Νταΐτσι και το Τσερνοµπίλ· 
αναγνωρίζει ότι ο διττός ρόλος του 
∆ΟΑΕ, και η συµφωνία ΠΟΥ/∆ΟΑΕ που 
υπογράφτηκε το 1959 (συµφωνία ΠΟΥ 
12-40) έχουν εµποδίσει τη διάδοση 
τέτοιων πληροφοριών· καλεί τα κράτη 
µέλη της ΠΟΥ να θέσουν σε ψηφοφορία, 
κατά την προσεχή γενική συνέλευση της 
ΠΟΥ, τον τερµατισµό της συµφωνίας 
ΠΟΥ 12-40 µεταξύ ΠΟΥ και ∆ΟΑΕ, η 
οποία εµποδίζει την ΠΟΥ από το αν 
αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή 
δράση για να επιτύχει τους στόχους της, 
δηλαδή την προστασία και βελτίωση της 
υγείας· 

Or. en 
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Τροπολογία  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  20α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη να χρηµατοδοτήσουν ανεξάρτητα 
επιστηµονικά προγράµµατα στις 
µολυσµένες ζώνες, είτε γύρω στο 
Τσερνοµπίλ είτε στη Φουκουσίµα, έτσι 
ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά 
µε τις βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες συνέπειες της 
ακτινοβολίας και της µόλυνσης στους 
ανθρώπους και στο περιβάλλον· ζητεί να 
δηµοσιοποιηθούν στο ακέραιο τα 
αποτελέσµατα των προγραµµάτων 
αυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   20β. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη, 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
καθώς και άλλες δηµόσιες τράπεζες να 
παγώσουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση 
για την πυρηνική σύντηξη, 
συµπεριλαµβανοµένου του ITER, ή την 
σχάση, µε εξαίρεση τον παροπλισµό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, για την 

πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

 Παράγραφος 22α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

   22α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί 
σε διαχωρισµό των δραστηριοτήτων 
ενεργειακής πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης 
των πυρηνικών, από τις δραστηριότητες 
ασφάλειας· ζητεί οι τελευταίες να 
υπαχθούν στην ευθύνη των γενικών 
διευθύνσεων που είναι αρµόδιες για το 
περιβάλλον και την υγεία· 

Or. en 

 

 


