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29.5.2018 A8-0180/71 

Amendamentul  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

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

Propunere de decizie 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Este necesar să se consolideze 

capacitatea colectivă de pregătire și 

răspuns la dezastre, în special prin sprijin 

reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea 

posibilităților oferite deja de Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență 

(„EERC” sau „rezerva voluntară”), 

denumită în continuare „Rezerva 

europeană de protecție civilă”, Comisia ar 

trebui, de asemenea, să instituie rescEU. 

Componența rescEU ar trebui să includă 

capacități de răspuns în situații de urgență 

pentru a reacționa la incendii, inundații și 

cutremure la scară largă, precum și un 

spital de campanie și echipe medicale în 

conformitate cu standardele Organizației 

Mondiale a Sănătății, care să poată fi 

mobilizate rapid. 

(6) Este necesar să se consolideze 

capacitatea colectivă de pregătire și 

răspuns la dezastre, în special prin sprijin 

reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea 

posibilităților oferite deja de Capacitatea 

europeană de răspuns în situații de urgență 

(„EERC” sau „rezerva voluntară”), 

denumită în continuare „Rezerva 

europeană de protecție civilă”, Comisia ar 

trebui, de asemenea, să instituie rescEU. 

Componența rescEU ar trebui să includă 

capacități de răspuns în situații de urgență 

pentru a reacționa la riscuri care au cel 

mai grav impact asupra vieții, sănătății și 

bunurilor cetățenilor Uniunii. În acest 

sens, autoritățile regionale și locale 

trebuie să fie implicate în mod 

corespunzător în activitățile desfășurate în 

conformitate cu prezenta decizie, deoarece 

acestea sunt primele care trebuie să 

răspundă după producerea unui dezastru. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Amendamentul  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 6 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) elaborează evaluări ale riscurilor la 

nivel național sau la un nivel subnațional 

corespunzător și le pun la dispoziția 

Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, 

ulterior, o dată la trei ani; 

(a) elaborează evaluări ale riscurilor la 

nivel național sau la un nivel subnațional 

corespunzător și pun la dispoziția Comisiei 

o sinteză a elementelor relevante din 

cadrul acestora până la 22 decembrie 2018 

și, ulterior, o dată la cinci ani, fără a aduce 

atingere articolului 346 din TFUE, care 

garantează că niciun stat membru nu are 

obligația de a furniza informații a căror 

divulgare o consideră contrară intereselor 

esențiale ale siguranței sale; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Amendamentul  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Următoarele capacități intră în 

componența rescEU: 

2. În componența rescEU intră 

capacități suplimentare față de cele deja 

existente în statele membre, identificate pe 

baza lacunelor recunoscute și evaluate în 

mod corespunzător în ceea ce privește 

răspunsul la riscurile de dezastre care au 

cel mai grav impact asupra vieții, sănătății 

și bunurilor cetățenilor Uniunii. Pe baza 

lacunelor identificate, rescEU conține cel 

puțin următoarele capacități: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Amendamentul  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a)  La articolul 13 se introduce 

următorul alineat: 

 2a.  Atunci când îndeplinesc sarcinile 

stabilite la alineatul (1), Comisia și statele 

membre se asigură că procesele de 

formare și de calificare, și de asemenea 

manualele referitoare la reducerea 

riscurilor și la răspunsul în situații de 

urgență includ perspectiva de gen, 

punând accentul în mod special pe 

prevenirea violenței împotriva femeilor și 

a fetelor și pe răspunsul la aceasta; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Amendamentul  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera a 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 21 – alineatul 1 – litera j 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) instituirea, administrarea și 

menținerea rescEU în conformitate cu 

articolul 12; 

(j) instituirea, administrarea și 

menținerea rescEU în conformitate cu 

articolul 12, cu condiția ca: 

 (i) necesitatea capacităților rescEU să fie 

confirmată de evaluări ale riscurilor; 

 (ii) procesul de identificare a lacunelor 

stabilit la articolul 12 să demonstreze că 

aceste capacități nu sunt disponibile 

pentru statele membre; 

 (iii) o evaluare a impactului rescEU să fie 

elaborată înainte de a lansa această 

activitate; 

 (iv) finanțarea acestor capacități să fie 

eficace din punctul de vedere al 

costurilor.” 

Or. en 

 

 


