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29.5.2018 A8-0180/71 

Alteração  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Considerando 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Afigura-se necessário fortalecer a 

capacidade coletiva de preparação e 

resposta a catástrofes, designadamente 

através da assistência recíproca na Europa. 

Além do fortalecimento das possibilidades 

já oferecidas pela Capacidade Europeia de 

Resposta de Emergência («CERE» ou 

«reserva voluntária»), doravante designada 

«Reserva Europeia de Proteção Civil», a 

Comissão deverá também criar a rescEU. 

A rescEU deverá integrar capacidades de 

resposta de emergência a incêndios 

florestais, inundações de grandes 

proporções e terramotos, assim como um 

hospital de campanha e equipas médicas, 

em consonância com as normas da 

Organização Mundial da Saúde, que 

possam ser rapidamente mobilizadas. 

(6) Afigura-se necessário fortalecer a 

capacidade coletiva de preparação e 

resposta a catástrofes, designadamente 

através da assistência recíproca na Europa. 

Além do fortalecimento das possibilidades 

já oferecidas pela Capacidade Europeia de 

Resposta de Emergência («CERE» ou 

«reserva voluntária»), doravante designada 

«Reserva Europeia de Proteção Civil», a 

Comissão deverá também criar a rescEU. 

A rescEU deverá integrar capacidades de 

resposta de emergência para fazer face a 

riscos que tenham um impacto muito 

grave sobre a vida, a saúde e a 

propriedade dos cidadãos da União. Neste 

contexto, importa que os órgãos de poder 

regional e local sejam devidamente 

implicados nas atividades a realizar ao 

abrigo da presente decisão, uma vez que 

são os primeiros a intervir após uma 

catástrofe. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Alteração  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório  

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 6 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Realizam avaliações de riscos a 

nível nacional ou ao nível subnacional 

adequado e disponibilizam as mesmas à 

Comissão até 22 de dezembro de 2018 e, 

posteriormente, de três em três anos; 

a) Realizam avaliações de riscos a 

nível nacional ou ao nível subnacional 

adequado e disponibilizam à Comissão 

uma síntese dos elementos pertinentes 

dessas avaliações até 22 de dezembro de 

2018 e, posteriormente, de cinco em cinco 

anos, sem prejuízo do artigo 346.º do 

TFUE, que garante que nenhum 

Estado-Membro é obrigado a fornecer 

informações cuja divulgação considere 

contrária aos interesses essenciais da sua 

própria segurança; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Alteração  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A composição da rescEU consiste 

nas seguintes capacidades: 

2. A composição da rescEU consiste 

em capacidades adicionais em relação às 

já existentes nos Estados-Membros, a 

identificar com base em défices, 

reconhecidos e devidamente avaliados, na 

resposta a riscos de catástrofes que 

tenham um impacto muito grave sobre a 

vida, a saúde e a propriedade dos 

cidadãos da União. Com base nos défices 

identificados, a rescEU deve conter, pelo 

menos, as seguintes capacidades: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Alteração  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A)  No artigo 13.º, é aditado o seguinte 

número: 

 «2-A.  No cumprimento das missões 

definidas no n.º 1, a Comissão e os 

Estados-Membros devem assegurar que 

os processos de formação e de 

qualificação, assim como os manuais 

sobre a redução dos riscos e a resposta a 

situações de emergência, integrem uma 

perspetiva de género, com especial 

atenção para a prevenção da violência 

contra as mulheres e as raparigas e o 

respetivo combate;» 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Alteração  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a) 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 21 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) Criação, gestão e manutenção da 

rescEU, nos termos do artigo 12.º; 

j) Criação, gestão e manutenção da 

rescEU, nos termos do artigo 12.º, desde 

que: 

 (i) a necessidade de capacidades da escEU 

seja confirmada pelas avaliações de risco, 

 (ii) o processo de identificação das 

lacunas previsto no artigo 12.º demonstre 

que as referidas capacidades não se 

encontram ao dispor dos Estados-

Membros, 

 (iii) seja realizada uma avaliação do 

impacto da rescEU antes do lançamento 

desta atividade, 

 (iv) o financiamento destas capacidades 

seja eficiente em termos de custos; 

Or. en 

 

 


