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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.5.2018 A8-0180/71 

Módosítás  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Meg kell erősíteni a katasztrófákra 

való felkészülés és az azok való reagálás 

együttes képességét, különösen az 

kölcsönös európai segítségnyújtás révén. 

Az európai veszélyhelyzet-reagálási 

képesség („EERC” vagy „önkéntes 

eszköztár”) – mostantól az „európai polgári 

védelmi eszköztár” – által nyújtott 

lehetőségek megerősítése mellett a 

Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t 

is. A rescEU összetételének tartalmaznia 

kell a kontrollálatlan vegetációtűzre, a 

nagyszabású áradásokra és 

földrengésekre reagáló veszélyhelyzeti 

kapacitásokat, valamint az Egészségügyi 

Világszervezet előírásaival összhangban 

lévő tábori kórházakat és orvosi 

csapatokat, amelyeket gyorsan be lehet 

vetni. 

(6) Meg kell erősíteni a katasztrófákra 

való felkészülés és az azok való reagálás 

együttes képességét, különösen az 

kölcsönös európai segítségnyújtás révén. 

Az európai veszélyhelyzet-reagálási 

képesség („EERC” vagy „önkéntes 

eszköztár”) – mostantól az „európai polgári 

védelmi eszköztár” – által nyújtott 

lehetőségek megerősítése mellett a 

Bizottságnak létre kell hoznia a rescEU-t 

is. A rescEU összetételének tartalmaznia 

kell az olyan kockázatokra reagáló 

veszélyhelyzeti kapacitásokat, amelyek a 

legsúlyosabb hatással vannak az uniós 

polgárok életére, egészségére és 

vagyonára. E tekintetben a regionális és 

helyi hatóságokat megfelelően be kell 

vonni az e határozat alapján végzett 

tevékenységekbe, mivel a 

szerencsétlenséget követően ők az elsők, 

akik válaszlépéseket tesznek. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Módosítás  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont 

1313/2013/EU határozat 

6 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 2018. december 22-ig, azt követően 

pedig háromévente benyújtják a 

Bizottságnak nemzeti vagy a megfelelő 

szubnacionális szintű kockázatelemzéseik 

releváns elemeinek összefoglalóját; 

a) 2018. december 22-ig, azt követően 

pedig ötévente elkészítik nemzeti vagy 

megfelelő szubnacionális szintű 

kockázatelemzéseiket és benyújtják a 

Bizottságnak azok releváns elemeinek 

összefoglalóját az EUMSZ 346. cikkének 

sérelme nélkül, amely cikk szerint egyik 

tagállam sem köteles olyan információt 

szolgáltatni, amelynek közlését 

ellentétesnek tartja alapvető biztonsági 

érdekeivel; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.5.2018 A8-0180/73 

Módosítás  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

1313/2013/EU határozat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A rescEU a következő 

kapacitásokból tevődik össze: 

(2) A rescEU összetételének a 

tagállamokban meglévőkön felüli 

kapacitásokat kell tartalmaznia, 

amelyeket az uniós polgárok életére, 

egészségére és vagyonára nézve a 

legsúlyosabb hatással járó 

katasztrófakockázatokra való reagálási 

képességek tekintetében fennálló elismert 

és megfelelően értékelt hiányosságok 

alapján kell azonosítani. Az azonosított 

hiányosságok nyomán a rescEU legalább 

a következő kapacitásokat foglalja majd 

magában: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.5.2018 A8-0180/74 

Módosítás  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a.  A 13. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (2a)  Az (1) bekezdésben rögzített 

feladatok ellátása során a Bizottság és a 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

képzések és a képesítési folyamatok, 

valamint a kockázatcsökkentésről és a 

vészhelyzeti reagálásról szóló kézikönyvek 

figyelembe vegyék a nemi szempontokat, 

különös tekintettel a nőkkel és lányokkal 

szembeni erőszak megelőzésére és 

kezelésére. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.5.2018 A8-0180/75 

Módosítás  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont 

1313/2013/EU határozat 

21 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a rescEU létrehozása, igazgatása és 

fenntartása a 12. cikkel összhangban;” 

j) a rescEU létrehozása, igazgatása és 

fenntartása a 12. cikkel összhangban, 

feltéve, hogy: 

 i. a rescEU kapacitások szükségességét a 

kockázatértékelések megerősítették; 

 ii. a kapacitáshiányok megállapítására a 

12. cikkben meghatározott eljárás 

igazolja, hogy e kapacitások nem állnak 

rendelkezésre a tagállamokban; 

 iii. a fenti tevékenység elindítását 

megelőzően ki kell dolgozni a rescEU 

hatásvizsgálatát; 

 iv. e kapacitások finanszírozása 

költséghatékony.” 

Or. en 

 

 

 


