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Muudatusettepanek  6 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

olukorra kohta Valgevenes 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

13. tunneb muret ohutusprobleemide 

pärast, mille on põhjustanud Valgevene 

tuumaelektrijaama ehitus Astravetsis, mis 

asub vähem kui 50 kilomeetri kaugusel 

Leedu pealinnast Vilniusest ja Poola piiri 

lähedal; rõhutab, et projekti rakendamine 

peab toimuma põhjaliku rahvusvahelise 

järelevalve all tagamaks, et see on 

kooskõlas rahvusvaheliste tuuma- ja 

keskkonnaohutuse nõuete ja normidega, 

sealhulgas ÜRO Espoo konventsiooni ja 

Århusi konventsiooniga; palub komisjonil 

võtta selle ehitusjärgus tuumajaama 

ohutuse ja läbipaistvuse küsimus 

Valgevene ja Venemaaga peetava dialoogi 

teemaks, arvestades asjaolu, et Venemaa 

rahastab jaama ehitust ja see põhineb 

Rosatomi tehnoloogial, ning palub selles 

küsimuses korrapäraselt aru anda Euroopa 

Parlamendile ja ELi liikmesriikidele, 

eelkõige Valgevenega piirnevatele 

liikmesriikidele; 

13. tunneb muret ohutusprobleemide 

pärast, mille on põhjustanud Valgevene 

tuumaelektrijaama ehitus Astravetsis, mis 

asub vähem kui 50 kilomeetri kaugusel 

Leedu pealinnast Vilniusest ja Poola piiri 

lähedal; rõhutab, et projekti rakendamine 

peab toimuma põhjaliku rahvusvahelise 

järelevalve all tagamaks, et see on 

kooskõlas rahvusvaheliste tuuma- ja 

keskkonnaohutuse nõuete ja normidega, 

sealhulgas ÜRO Espoo konventsiooni ja 

Århusi konventsiooniga; palub komisjonil 

võtta selle ehitusjärgus tuumajaama 

ohutuse ja läbipaistvuse küsimus 

Valgevene ja Venemaaga peetava dialoogi 

teemaks, arvestades asjaolu, et Venemaa 

rahastab jaama ehitust ja see põhineb 

Rosatomi tehnoloogial, ning palub selles 

küsimuses korrapäraselt aru anda Euroopa 

Parlamendile ja ELi liikmesriikidele, 

eelkõige Valgevenega piirnevatele 

liikmesriikidele; palub nõukogul ja 

komisjonil kasutada enda käsutuses 

olevaid hoobasid, sealhulgas ELi 

makromajandusliku finantsabi 

tingimuslikuks muutmist, tagamaks, et 

Valgevene järgib Astravetsi 
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tuumaelektrijaamaga seoses 

rahvusvahelisi ohutusnorme, pidades 

eelkõige silmas stressitesti läbiviimist, 

milles 23. juunil 2011 komisjoniga kokku 

lepiti; 

Or. en 

 

 


