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Predlog spremembe  6 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o razmerah v Belorusiji 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je zaskrbljen zaradi varnostnih 

pomislekov, ki so se pojavili zaradi gradnje 

beloruske jedrske elektrarne v Ostrovcu, 

manj kot 50 kilometrov od litovske 

prestolnice Vilne in blizu poljske meje; 

poudarja, da potrebujemo celosten 

mednaroden nadzor nad izvajanjem tega 

projekta, da bi zagotovili njegovo 

skladnost z mednarodnimi jedrskimi in 

okoljskimi varnostnimi zahtevami in 

standardi, vključno s konvencijama OZN iz 

Espooja in Aarhusa; poziva Komisijo, naj v 

svoj dialog z Belorusijo in Rusijo vključi 

vprašanje varnosti in preglednosti v zvezi z 

belorusko jedrsko elektrarno, ki se gradi, 

saj jo financira Rusija in temelji na 

tehnologiji Rosatom, Parlamentu in 

državam članicam, zlasti tistim, ki mejijo 

na Belorusijo, pa naj redno poroča; 

13. je zaskrbljen zaradi varnostnih 

pomislekov, ki so se pojavili zaradi gradnje 

beloruske jedrske elektrarne v Ostrovcu, 

manj kot 50 kilometrov od litovske 

prestolnice Vilne in blizu poljske meje; 

poudarja, da potrebujemo celosten 

mednaroden nadzor nad izvajanjem tega 

projekta, da bi zagotovili njegovo 

skladnost z mednarodnimi jedrskimi in 

okoljskimi varnostnimi zahtevami in 

standardi, vključno s konvencijama OZN iz 

Espooja in Aarhusa; poziva Komisijo, naj v 

svoj dialog z Belorusijo in Rusijo vključi 

vprašanje varnosti in preglednosti v zvezi z 

belorusko jedrsko elektrarno, ki se gradi, 

saj jo financira Rusija in temelji na 

tehnologiji Rosatom, Parlamentu in 

državam članicam, zlasti tistim, ki mejijo 

na Belorusijo, pa naj redno poroča; poziva 

Svet in Komisijo, naj uporabita svoje 

vzvode, vključno s pogojevanjem 

makrofinančne pomoči EU, da zagotovita, 

da o Belorusija spoštovala mednarodne 

varnostne standarde glede jedrske 

elektrarne v Ostrovcu, zlasti kar zadeva 

izvajanje stresnih testov, kot je bilo 
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dogovorjeno s Komisijo 23. junija 2011; 

Or. en 

 

 


