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Grozījums Nr.  6 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par stāvokli Baltkrievijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž bažas par drošības problēmām, 

kuras rada Baltkrievijas 

kodolelektrostacijas būvniecība Astravjecā, 

kas atrodas mazāk nekā 50 km no Lietuvas 

galvaspilsētas Viļņas un blakus Polijas 

robežai; uzsver, ka nepieciešama šā 

projekta visaptveroša starptautiska 

uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tas atbilst 

starptautiskajām, kodoldrošības un vides 

drošības prasībām un standartiem, tostarp 

Konvencijai par ietekmes uz vidi 

novērtējumu pārrobežu kontekstā un 

Orhūsas konvencijai; aicina Komisiju 

iekļaut šīs būvējamās kodolelektrostacijas 

drošības un pārredzamības jautājumu tās 

dialogā ar Baltkrieviju un Krieviju, ņemot 

vērā, ka to finansē Krievija un tās 

celtniecības pamatā ir Rosatom tehnoloģija, 

kā arī nodrošināt, ka Parlaments un 

dalībvalstis, īpaši Baltkrievijas 

kaimiņvalstis, saņem regulārus ziņojumus; 

13. pauž bažas par drošības problēmām, 

kuras rada Baltkrievijas 

kodolelektrostacijas būvniecība Astravjecā, 

kas atrodas mazāk nekā 50 km no Lietuvas 

galvaspilsētas Viļņas un blakus Polijas 

robežai; uzsver, ka nepieciešama šā 

projekta visaptveroša starptautiska 

uzraudzība, lai nodrošinātu, ka tas atbilst 

starptautiskajām, kodoldrošības un vides 

drošības prasībām un standartiem, tostarp 

Konvencijai par ietekmes uz vidi 

novērtējumu pārrobežu kontekstā un 

Orhūsas konvencijai; aicina Komisiju 

iekļaut šīs būvējamās kodolelektrostacijas 

drošības un pārredzamības jautājumu tās 

dialogā ar Baltkrieviju un Krieviju, ņemot 

vērā, ka to finansē Krievija un tās 

celtniecības pamatā ir Rosatom tehnoloģija, 

kā arī nodrošināt, ka Parlaments un 

dalībvalstis, īpaši Baltkrievijas 

kaimiņvalstis, saņem regulārus ziņojumus; 

aicina Padomi un Komisiju izmantot 

savus ietekmes līdzekļus, tostarp izvizot 

nosacījumus jebkāda ES makrofinansiālā 

atbalsta piešķiršanai, lai nodrošinātu, ka 

Baltkrievija attiecībā uz Astravjecas 

kodolelektrostaciju ievēro starptautiskos 
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drošības standartus, īpašu uzmanību 

pievēršot noturības testa veikšanai, kā to 

prasa 2011. gada 23. jūnijā ar Komisiju 

panāktā vienošanās; 

Or. en 

 

 


