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Pakeitimas 6 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl padėties Baltarusijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. yra susirūpinęs dėl saugumo problemų, 

kurias kelia Baltarusijos atominė elektrinė, 

statoma Astrave – mažiau nei 50 km 

atstumu nuo Vilniaus, Lietuvos sostinės, ir 

visai netoli Lenkijos sienos; pabrėžia, jog 

įgyvendinant šį projektą reikalinga atidi 

tarptautinė priežiūra siekiant užtikrinti, kad 

jis atitiktų tarptautinius branduolinės 

saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir 

standartus, įskaitant JT Espo ir Orhuso 

konvencijų taikymą; ragina Komisiją 

įtraukti šios statomos atominės elektrinės 

saugumo ir skaidrumo klausimus į savo 

dialogą su Baltarusija ir Rusija, turint 

omenyje tai, kad jos statybą finansuoja 

Rusija ir kad joje naudojama įmonės 

„Rosatom“ technologija, ir ragina 

reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui ir 

valstybėms narėms, visų pirma Baltarusijos 

kaimynėms; 

13. yra susirūpinęs dėl saugumo problemų, 

kurias kelia Baltarusijos atominė elektrinė, 

statoma Astrave – mažiau nei 50 km 

atstumu nuo Vilniaus, Lietuvos sostinės, ir 

visai netoli Lenkijos sienos; pabrėžia, jog 

įgyvendinant šį projektą reikalinga atidi 

tarptautinė priežiūra siekiant užtikrinti, kad 

jis atitiktų tarptautinius branduolinės 

saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir 

standartus, įskaitant JT Espo ir Orhuso 

konvencijų taikymą; ragina Komisiją 

įtraukti šios statomos atominės elektrinės 

saugumo ir skaidrumo klausimus į savo 

dialogą su Baltarusija ir Rusija, turint 

omenyje tai, kad jos statybą finansuoja 

Rusija ir kad joje naudojama įmonės 

„Rosatom“ technologija, ir ragina 

reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui ir 

valstybėms narėms, visų pirma Baltarusijos 

kaimynėms; ragina Tarybą ir Komisiją 

pasinaudoti poveikio priemonėmis, 

įskaitant ES makrofinansinės paramos 

teikimo sąlygų nustatymą, siekiant 

užtikrinti, kad Baltarusija laikytųsi 

tarptautinių saugumo standartų Astravo 

atominėje elektrinėje, visų pirma atliekant 

testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
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