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Amendement  6 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Belarus 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. is bezorgd over de 

veiligheidsproblemen in verband met de 

bouw van de Belarussische kerncentrale in 

Ostrovets, minder dan 50 km van Vilnius, 

de hoofdstad van Litouwen, en dicht bij de 

grens met Polen; benadrukt de noodzaak 

van breed internationaal toezicht op de 

tenuitvoerlegging van dit project, teneinde 

te waarborgen dat het in overeenstemming 

is met de internationale vereisten en 

normen inzake nucleaire en 

milieuveiligheid, met inbegrip van de VN-

Verdragen van Espoo en Aarhus; vraagt de 

Commissie de kwestie van veiligheid en 

transparantie met betrekking tot deze 

kerncentrale in aanbouw op te nemen in 

haar dialoog met Belarus en Rusland, 

aangezien ze door Rusland wordt 

gefinancierd en op Rosatom-technologie 

wordt gebaseerd, en aan het Parlement en 

de lidstaten, met name de lidstaten die aan 

Belarus grenzen, geregeld verslag uit te 

brengen; 

13. is bezorgd over de 

veiligheidsproblemen in verband met de 

bouw van de Belarussische kerncentrale in 

Ostrovets, minder dan 50 km van Vilnius, 

de hoofdstad van Litouwen, en dicht bij de 

grens met Polen; benadrukt de noodzaak 

van breed internationaal toezicht op de 

tenuitvoerlegging van dit project, teneinde 

te waarborgen dat het in overeenstemming 

is met de internationale vereisten en 

normen inzake nucleaire en 

milieuveiligheid, met inbegrip van de VN-

Verdragen van Espoo en Aarhus; vraagt de 

Commissie de kwestie van veiligheid en 

transparantie met betrekking tot deze 

kerncentrale in aanbouw op te nemen in 

haar dialoog met Belarus en Rusland, 

aangezien ze door Rusland wordt 

gefinancierd en op Rosatom-technologie 

wordt gebaseerd, en aan het Parlement en 

de lidstaten, met name de lidstaten die aan 

Belarus grenzen, geregeld verslag uit te 

brengen; vraagt de Raad en de Commissie 

gebruik te maken van hun hefbomen, 

waaronder het voorwaardelijk maken van 

macrofinanciële steun van de EU, om 

ervoor te zorgen dat Belarus 

internationale veiligheidsmaatregelen met 
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betrekking tot de kerncentrale in 

Ostrovets naleeft, in het bijzonder wat 

betreft het uitvoeren van stresstests zoals 

op 23 juni 2011 overeengekomen met de 

Commissie; 

Or. en 

 

 


