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Poprawka  6 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji na Białorusi 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. jest szczególnie zaniepokojony 

problemami w zakresie bezpieczeństwa, 

jakie niesie ze sobą budowa białoruskiej 

elektrowni jądrowej w Ostrowcu, niespełna 

50 km od Wilna, stolicy Litwy, i w pobliżu 

granicy polskiej; podkreśla potrzebę 

kompleksowego międzynarodowego 

nadzoru nad realizacją tego projektu w celu 

zapewnienia jego zgodności z 

międzynarodowymi wymogami i normami 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony środowiska, w tym z konwencjami 

ONZ z Espoo i Aarhus; wzywa Komisję, 

aby poruszyła kwestie bezpieczeństwa i 

przejrzystości dotyczące budowy tej 

elektrowni jądrowej w ramach dialogu z 

Białorusią i Rosją, mając na względzie, że 

projekt ten jest finansowany przez Rosję i 

opiera się na technologii opracowanej 

przez Rosatom, a także aby przedkładała 

regularne sprawozdania Parlamentowi i 

państwom członkowskim, zwłaszcza tym 

sąsiadującym z Białorusią; 

13. jest szczególnie zaniepokojony 

problemami w zakresie bezpieczeństwa, 

jakie niesie ze sobą budowa białoruskiej 

elektrowni jądrowej w Ostrowcu, niespełna 

50 km od Wilna, stolicy Litwy, i w pobliżu 

granicy polskiej; podkreśla potrzebę 

kompleksowego międzynarodowego 

nadzoru nad realizacją tego projektu w celu 

zapewnienia jego zgodności z 

międzynarodowymi wymogami i normami 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony środowiska, w tym z konwencjami 

ONZ z Espoo i Aarhus; wzywa Komisję, 

aby poruszyła kwestie bezpieczeństwa i 

przejrzystości dotyczące budowy tej 

elektrowni jądrowej w ramach dialogu z 

Białorusią i Rosją, mając na względzie, że 

projekt ten jest finansowany przez Rosję i 

opiera się na technologii opracowanej 

przez Rosatom, a także aby przedkładała 

regularne sprawozdania Parlamentowi i 

państwom członkowskim, zwłaszcza tym 

sąsiadującym z Białorusią; wzywa Radę i 

Komisję, aby wykorzystały dostępne im 

środki nacisku, takie jak uzależnienie 

unijnej pomocy makrofinansowej od 

spełnienia określonych warunków, w celu 
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zapewnienia przestrzegania przez Białoruś 

międzynarodowych standardów 

bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o 

elektrownię jądrową w Ostrowcu, 

zwłaszcza w odniesieniu do 

przeprowadzenia testu 

wytrzymałościowego, jak uzgodniono z 

Komisją w dniu 23 czerwca 2011 r.; 

Or. en 

 

 


