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Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen i Hviderusland 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. er foruroliget over de 

sikkerhedsmæssige problemer, der er 

blevet nævnt i forbindelse med opførelsen 

af det hviderussiske atomkraftværk i 

Ostrovets, mindre end 50 km fra Vilnius, 

hovedstaden i Litauen, og tæt ved den 

polske grænse; understreger behovet for et 

omfattende internationalt tilsyn med 

gennemførelsen af dette projekt med 

henblik på at sikre, at det lever op til de 

internationale nukleare og miljømæssige 

sikkerhedskrav og -standarder, herunder 

FN's Esbo- og Århuskonvention; opfordrer 

Kommissionen til at medtage spørgsmålet 

om sikkerhed og gennemsigtighed i 

forbindelse med dette atomkraftværk under 

opførelse i sin dialog med Hviderusland og 

Rusland, i betragtning af at det finansieres 

af Rusland og er baseret på Rosatom-

teknologi, og til regelmæssigt at aflægge 

rapport til Parlamentet og medlemsstaterne, 

navnlig dem, der grænser op til 

Hviderusland; 

13. er foruroliget over de 

sikkerhedsmæssige problemer, der er 

blevet nævnt i forbindelse med opførelsen 

af det hviderussiske atomkraftværk i 

Ostrovets, mindre end 50 km fra Vilnius, 

hovedstaden i Litauen, og tæt ved den 

polske grænse; understreger behovet for et 

omfattende internationalt tilsyn med 

gennemførelsen af dette projekt med 

henblik på at sikre, at det lever op til de 

internationale nukleare og miljømæssige 

sikkerhedskrav og -standarder, herunder 

FN's Esbo- og Århuskonvention; opfordrer 

Kommissionen til at medtage spørgsmålet 

om sikkerhed og gennemsigtighed i 

forbindelse med dette atomkraftværk under 

opførelse i sin dialog med Hviderusland og 

Rusland, i betragtning af at det finansieres 

af Rusland og er baseret på Rosatom-

teknologi, og til regelmæssigt at aflægge 

rapport til Parlamentet og medlemsstaterne, 

navnlig dem, der grænser op til 

Hviderusland; opfordrer Rådet og 

Kommissionen til at anvende deres 

løftestænger, herunder at gøre al EU's 

makrofinansielle bistand betinget, for at 

sikre, at Hviderusland overholder de 
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internationale sikkerhedsstandarder for 

så vidt angår Ostrovets kernekraftværket, 

især med hensyn til gennemførelsen af 

stresstesten som aftalt med Kommissionen 

den 23. juni 2011; 

Or. en 

 

 


