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Ändringsförslag  6 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Vitryssland 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är oroat över de 

säkerhetsproblem som uppstått till följd av 

uppförandet av det vitryska kärnkraftverket 

i Astravjets, mindre än 50 km från Vilnius, 

Litauens huvudstad, och nära den polska 

gränsen. Det behövs ett omfattande 

internationellt överinseende av 

genomförandet av detta projekt för att se 

till att det överensstämmer med 

internationella kärntekniska och 

miljörelaterade krav och normer för 

säkerhet, inbegripet FN:s Esbo- och 

Århuskonventioner. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta med frågan om 

säkerhet och insyn kring detta 

kärnkraftverk under uppförande i sin dialog 

med Vitryssland och Ryssland, eftersom 

det finansieras av Ryssland och bygger på 

teknik från Rosatom, och att förse 

parlamentet och medlemsstaterna, i 

synnerhet de som gränsar till Vitryssland, 

med regelbundna rapporter. 

13. Europaparlamentet är oroat över de 

säkerhetsproblem som uppstått till följd av 

uppförandet av det vitryska kärnkraftverket 

i Astravjets, mindre än 50 km från Vilnius, 

Litauens huvudstad, och nära den polska 

gränsen. Det behövs ett omfattande 

internationellt överinseende av 

genomförandet av detta projekt för att se 

till att det överensstämmer med 

internationella kärntekniska och 

miljörelaterade krav och normer för 

säkerhet, inbegripet FN:s Esbo- och 

Århuskonventioner. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta med frågan om 

säkerhet och insyn kring detta 

kärnkraftverk under uppförande i sin dialog 

med Vitryssland och Ryssland, eftersom 

det finansieras av Ryssland och bygger på 

teknik från Rosatom, och att förse 

parlamentet och medlemsstaterna, i 

synnerhet de som gränsar till Vitryssland, 

med regelbundna rapporter. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att 

utnyttja sina möjligheter till 

påtryckningar, bland annat genom att 

villkora eventuellt makroekonomiskt stöd 

från EU, för att se till att Vitryssland 
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följer internationella säkerhetsnormer i 

fråga om kärnkraftverket i Astravjets, 

särskilt med avseende på genomförandet 

av det stresstest som överenskommits med 

kommissionen den 23 juni 2011. 

Or. en 

 

 


