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Pozmeňujúci návrh 6
Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE
Návrh spoločného uznesenia
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
o situácii v Bielorusku
Návrh spoločného uznesenia
Odsek 13
Návrh spoločného uznesenia

Pozmeňujúci návrh

13. je znepokojený bezpečnostnými
problémami, ktoré vznikli pri výstavbe
bieloruskej jadrovej elektrárne v meste
Ostrovec nachádzajúcom sa menej ako
50 km od hlavného mesta Litvy Vilniusu a
blízko poľských hraníc; zdôrazňuje potrebu
komplexného medzinárodného dohľadu
nad realizáciou tohto projektu, aby sa
zabezpečil jeho súlad s medzinárodnými
požiadavkami a normami v oblasti jadrovej
a environmentálnej bezpečnosti vrátane
Dohovoru OSN z Espoo a Aarhuského
dohovoru OSN; vyzýva Komisiu, aby
otázku bezpečnosti a transparentnosti tejto
jadrovej elektrárne vo výstavbe zaradila do
dialógu s Bieloruskom a Ruskom, keďže ju
financuje Rusko a je založená na
technológiách Rosatom, a aby Parlamentu
a najmä členským štátom susediacim s
Bieloruskom podávala pravidelné správy;

13. je znepokojený bezpečnostnými
problémami, ktoré vznikli pri výstavbe
bieloruskej jadrovej elektrárne v meste
Ostrovec nachádzajúcom sa menej ako
50 km od hlavného mesta Litvy Vilniusu a
blízko poľských hraníc; zdôrazňuje potrebu
komplexného medzinárodného dohľadu
nad realizáciou tohto projektu, aby sa
zabezpečil jeho súlad s medzinárodnými
požiadavkami a normami v oblasti jadrovej
a environmentálnej bezpečnosti vrátane
Dohovoru OSN z Espoo a Aarhuského
dohovoru OSN; vyzýva Komisiu, aby
otázku bezpečnosti a transparentnosti tejto
jadrovej elektrárne vo výstavbe zaradila do
dialógu s Bieloruskom a Ruskom, keďže ju
financuje Rusko a je založená na
technológiách Rosatom, a aby Parlamentu
a najmä členským štátom susediacim s
Bieloruskom podávala pravidelné správy;
vyzýva Radu a Komisiu, aby využili svoj
vplyv vrátane podmienenia
makrofinančnej pomoci EÚ s cieľom
zabezpečiť, aby Bielorusko dodržiavalo
medzinárodné bezpečnostné normy v
súvislosti s jadrovou elektrárňou
Ostrovec, a to najmä pokiaľ ide o
uskutočnenie jej záťažových skúšok v
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súlade s dohodou s Komisiou z 23. júna
2011;
Or. en
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