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Amendamentul  6 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația din Belarus 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat de problemele de 

siguranță create de construirea centralei 

nucleare belaruse de la Ostroveț, la mai 

puțin de 50 de kilometri de Vilnius, 

capitala Lituaniei, și în apropierea graniței 

cu Polonia; subliniază necesitatea unei 

supravegheri internaționale extinse a 

punerii în aplicare a acestui proiect, pentru 

a se garanta că respectă cerințele și 

standardele internaționale în domeniul 

nuclear și cele cu privire la siguranța 

mediului, inclusiv Convențiile ONU de la 

Espoo și Aarhus; invită Comisia să includă 

chestiunea siguranței și transparenței 

acestei centrale nucleare aflate în 

construcție în dialogul său cu Belarusul și 

Rusia, dat fiind faptul că proiectul este 

finanțat de Rusia și se bazează pe 

tehnologia Rosatom, și să prezinte 

Parlamentului și statelor membre, în 

special celor care se învecinează cu 

Belarusul, rapoarte regulate; 

13. este preocupat de problemele de 

siguranță create de construirea centralei 

nucleare belaruse de la Ostroveț, la mai 

puțin de 50 de kilometri de Vilnius, 

capitala Lituaniei, și în apropierea graniței 

cu Polonia; subliniază necesitatea unei 

supravegheri internaționale extinse a 

punerii în aplicare a acestui proiect, pentru 

a se garanta că respectă cerințele și 

standardele internaționale în domeniul 

nuclear și cele cu privire la siguranța 

mediului, inclusiv Convențiile ONU de la 

Espoo și Aarhus; invită Comisia să includă 

chestiunea siguranței și transparenței 

acestei centrale nucleare aflate în 

construcție în dialogul său cu Belarusul și 

Rusia, dat fiind faptul că proiectul este 

finanțat de Rusia și se bazează pe 

tehnologia Rosatom, și să prezinte 

Parlamentului și statelor membre, în 

special celor care se învecinează cu 

Belarusul, rapoarte regulate; invită 

Consiliul și Comisia să facă uz de 

pârghiile de care dispun, inclusiv 

condiționarea oricărei asistențe 

macrofinanciare din partea UE, pentru a 

asigura că Belarus respectă standardele 
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internaționale de siguranță în legătură cu 

centrala nucleară de la Ostroveț, 

îndeosebi în ceea ce privește testul de 

rezistență convenit cu Comisia la 

23 iunie 2011; 

Or. en 

 

 


