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Pozměňovací návrh  6 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

 PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE  

 o situaci v Bělorusku  

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je znepokojen problémy týkajícími se 

bezpečnosti, které se objevily v důsledku 

výstavby běloruské jaderné elektrárny u 

obce Ostrovec, jež leží méně než 50 km od 

litevského hlavního města Vilnius a 

nedaleko polských hranic; zdůrazňuje 

potřebu komplexního mezinárodního 

dohledu nad realizací tohoto projektu, aby 

bylo zabezpečeno splnění mezinárodních 

požadavků a norem v oblastech jaderné 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 

včetně úmluvy OSN z Espoo a Aarhuské 

úmluvy; vyzývá Komisi, aby otázku 

bezpečnosti a transparentnosti této jaderné 

elektrárny ve výstavbě zařadila do svého 

dialogu s Běloruskem a Ruskem, neboť 

Rusko tento projekt, který je založen na 

technologii společnosti Rosatom, 

financuje, a aby podávala Parlamentu a 

členským státům, zejména těm, které s 

Běloruskem sousedí, pravidelné zprávy; 

13. je znepokojen problémy týkajícími se 

bezpečnosti, které se objevily v důsledku 

výstavby běloruské jaderné elektrárny u 

obce Ostrovec, jež leží méně než 50 km od 

litevského hlavního města Vilnius a 

nedaleko polských hranic; zdůrazňuje 

potřebu komplexního mezinárodního 

dohledu nad realizací tohoto projektu, aby 

bylo zabezpečeno splnění mezinárodních 

požadavků a norem v oblastech jaderné 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 

včetně úmluvy OSN z Espoo a Aarhuské 

úmluvy; vyzývá Komisi, aby otázku 

bezpečnosti a transparentnosti této jaderné 

elektrárny ve výstavbě zařadila do svého 

dialogu s Běloruskem a Ruskem, neboť 

Rusko tento projekt, který je založen na 

technologii společnosti Rosatom, 

financuje, a aby podávala Parlamentu a 

členským státům, zejména těm, které 

s Běloruskem sousedí, pravidelné zprávy; 

vyzývá Radu a Komisi, aby pomocí svých 

nástrojů, včetně stanovení podmínek pro 

jakoukoli makrofinanční pomoc EU, 

zajistily, aby Bělorusko v jaderné 

elektrárně Ostrovec splnilo mezinárodní 

bezpečnostní normy, zejména aby 
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provedlo zátěžové testy, jak bylo 

dohodnuto s Komisí dne 23. června 2011; 

Or. en 

 

 


