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29.5.2018 A8-0180/71 

Pozměňovací návrh  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je zapotřebí posílit kolektivní 

schopnost připravit se a reagovat na 

katastrofy, a to zejména prostřednictvím 

vzájemné podpory v Evropě. Kromě 

posílení možností, které již nabízí evropská 

kapacita pro odezvu na mimořádné události 

(dále jen „evropská kapacita pro odezvu na 

mimořádné události“ nebo „dobrovolný 

soubor“), od této chvíle nazývaná 

„Evropská rezerva v oblasti civilní 

ochrany“, by Komise měla zřídit i rescEU. 

Součástí rescEU by měly být i kapacity pro 

odezvu na mimořádné události určené k 

boji proti přírodním požárům, rozsáhlým 

záplavám a zemětřesením, jakož i polní 

nemocnice a lékařské týmy v souladu s 

normami Světové zdravotnické 

organizace, které by bylo možno rychle 

nasadit. 

(6) Je zapotřebí posílit kolektivní 

schopnost připravit se a reagovat na 

katastrofy, a to zejména prostřednictvím 

vzájemné podpory v Evropě. Kromě 

posílení možností, které již nabízí evropská 

kapacita pro odezvu na mimořádné události 

(dále jen „evropská kapacita pro odezvu na 

mimořádné události“ nebo „dobrovolný 

soubor“), od této chvíle nazývaná 

„Evropská rezerva v oblasti civilní 

ochrany“, by Komise měla zřídit i rescEU. 

Součástí rescEU by měly být i kapacity pro 

odezvu na rizika, která mají nezávažnější 

dopad na život, zdraví a majetek občanů 

Unie. V tomto směru je nutné, aby 

regionální a místní orgány byly náležitě 

zapojeny do činností prováděných na 

základě tohoto rozhodnutí, jelikož po 

katastrofách reagují jako první. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Pozměňovací návrh  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 6 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) do 22. prosince 2018 a poté každé 

tři roky provedou na celostátní nebo 

odpovídající nižší úrovni posouzení rizik a 

zpřístupní Komisi; 

a) do 22. prosince 2018 a poté 

každých pět let vypracují na celostátní 

nebo odpovídající nižší úrovni posouzení 

rizik, které poskytnou Komisi, aniž je tím 

dotčen článek 346 SFEU, který zaručuje, 

že členské státy nemusejí poskytovat 

informace, jejichž poskytnutí je podle 

jejich názoru v rozporu s jejich 

základními zájmy; 

Or. en 



 

AM\1154641CS.docx  PE621.657v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.5.2018 A8-0180/73 

Pozměňovací návrh  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. rescEU sestává z těchto kapacit: 2. RescEU sestává z těchto kapacit 

nad rámec těch, jež již existují v členských 

státech, které se určí na základě 

uznávaných a řádných posouzení 

nedostatků v kapacitách odezvy na rizika 

katastrof, jež mají nejzávažnější dopad na 

život, zdraví a majetek občanů Unie. Na 

základě určených nedostatků zahrnuje 

rescEU nejméně tyto kapacity: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Pozměňovací návrh  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a)  V článku 13 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 2a.  Při plnění úkolů uvedených v 

odstavci 1 Komise a členské státy zajistí, 

aby odborná příprava a další vzdělávání, 

jakož i příručky týkající se snižování rizik 

a reakce na mimořádné situace, 

zohledňovaly hledisko rovnosti žen a 

mužů se zvláštním důrazem na násilí 

páchané na ženách a dívkách a reakci na 

ně; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Pozměňovací návrh  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 21 – odst. 1 – písm. j 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) vytvoření, řízení a údržba rescEU v 

souladu s čl. 12; 

j) vytvoření, řízení a údržba rescEU v 

souladu s čl. 12 pod podmínkou, že: 

 i) potřeba kapacit rescEU je potvrzena na 

základě posouzení rizik; 

 ii) proces zjišťování nedostatků podle 

článku 12 ukáže, že členské státy nemají 

tyto kapacity k dispozici; 

 iii) před zahájením této činnosti je 

vypracováno posouzení dopadů rescEU; 

 iv) financování uvedených kapacit je 

nákladově efektivní." 

Or. en 

 

 


