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29.5.2018 A8-0180/71 

Pakeitimas 71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) reikia stiprinti bendrą gebėjimą 

pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų 

pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. 

Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, 

kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes 

pajėgumai (toliau – ERNP arba 

savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami 

Europos civilinės saugos rezervu, tačiau 

Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. 

„rescEU“ turėtų sudaryti greitai 

dislokuotini reagavimo į ekstremaliąsias 

situacijas pajėgumai, kad būtų galima 

reaguoti į gaisrus, didelio masto potvynius 

ir žemės drebėjimus, taip pat Pasaulio 

sveikatos organizacijos standartus 

atitinkančios lauko ligoninės ir medicinos 

pagalbos komandos; 

(6) reikia stiprinti bendrą gebėjimą 

pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti, visų 

pirma teikiant savitarpio paramą Europoje. 

Turėtų būti ne tik didinamos galimybės, 

kurias teikia Europos reagavimo į nelaimes 

pajėgumai (toliau – ERNP arba 

savanoriškas telkinys), nuo šiol vadinami 

Europos civilinės saugos rezervu, tačiau 

Komisija taip pat turėtų sukurti „rescEU“. 

„rescEU“ turėtų sudaryti reagavimo į 

nelaimes pajėgumai, kad būtų galima 

reaguoti į riziką, kuri daro rimčiausią 

poveikį Sąjungos piliečių gyvybei, 

sveikatai ir turtui. Tuo atžvilgiu į veiklą, 

vykdomą pagal šį sprendimą, turi būti 

atitinkamai įtrauktos regionų ir vietos 

valdžios institucijos, kadangi jos 

pirmosios reaguoja įvykus nelaimei; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Pakeitimas 72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

6 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 22 

d., o vėliau – kas trejus metus parengia 

rizikos vertinimus nacionaliniu arba 

atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir juos 

pateikia Komisijai; 

a) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 

22 d., o vėliau – kas penkerius metus 

parengia rizikos vertinimus nacionaliniu 

arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu ir 

pateikia Komisijai atitinkamų elementų 

santrauką, nedarant poveikio SESV 346 

straipsniui, kuriuo užtikrinama, kad nė 

viena valstybė narė neprivalo teikti 

informacijos, kurios atskleidimą ji laiko 

prieštaraujančiu gyvybiniams savo 

saugumo interesams; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Amendment  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. „rescEU“ sudaro šie pajėgumai: 2. „rescEU“ sudaro pajėgumai, kurie 

papildo valstybių narių jau turimus 

pajėgumus ir kurie nustatomi remiantis 

pripažintais ir tinkamai įvertintais 

reagavimo į nelaimių riziką trūkumais, 

kai ta rizika daro labai didelį neigiamą 

poveikį Sąjungos piliečių gyvenimui, 

sveikatai ir turtui. Atsižvelgiant į 

nustatytus pajėgumų trūkumus „rescEU“ 

turi sudaryti bent šie pajėgumai: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Amendment  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a)  13 straipsnyje įterpiama ši dalis: 

 2a.  Vykdydamos 1 dalyje nustatytas 

užduotis, Komisija ir valstybės narės 

užtikrina, kad į mokymus ir kvalifikacijos 

kėlimo procesus, taip pat į rizikos 

mažinimo ir reagavimo į nelaimes 

vadovus būtų įtrauktas lyčių aspektas, 

ypatingą dėmesį skiriant smurto prieš 

moteris ir mergaites prevencijai ir 

reagavimui į jį; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Amendment  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto a papunktis 

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES 

21 straipsnio 1 dalies j punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) „rescEU“ sukūrimas, valdymas ir 

priežiūra pagal 12 straipsnį;“; 

j) „rescEU“ sukūrimas, valdymas ir 

priežiūra pagal 12 straipsnį, jei: 

 i) „rescEU“ pajėgumų poreikis 

patvirtintas rizikos vertinimuose; 

 ii) 12 straipsnyje nustatytas trūkumo 

nustatymo procesas rodo, kad valstybės 

narės tų pajėgumų neturi; 

 iii) „rescEU“ poveikio vertinimas 

atliekamas prieš pradedant šiuos 

veiksmus; 

 iv) bendras pajėgumų finansavimas yra 

ekonomiškai efektyvus.“ 

Or. en 

 

 

 


