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Alteração 23
Petros Kokkalis

Projeto de resolução legislativa
Citação 6-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 28 de novembro de 2019, sobre a 
emergência climática e ambiental,

Or. en

Alteração 24
Petros Kokkalis

Projeto de resolução legislativa
Citação 6-B (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta o Quadro de 
Sendai para a Redução dos Riscos de 
Catástrofe 2015-2030,

Or. en

Alteração 25
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A proposta da Comissão de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera a Decisão n.º 1313/2013/UE visa 
melhorar a capacidade coletiva de 
preparação e resposta às catástrofes através 
do reforço das possibilidades oferecidas 
pela Reserva Europeia de Proteção Civil. 
Tal implica a criação de uma reserva de 
capacidades de proteção civil que serão 

(2) A proposta da Comissão de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera a Decisão n.º 1313/2013/UE visa 
melhorar a capacidade coletiva de 
preparação e resposta às catástrofes através 
do reforço das possibilidades oferecidas 
pela Reserva Europeia de Proteção Civil. 
Tal implica a criação de uma reserva de 
capacidades de proteção civil que serão 
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utilizadas nas operações da União 
(«rescEU»), bem como o reforço das 
medidas aplicáveis no domínio da 
prevenção.

utilizadas nas operações da União 
(«rescEU»), bem como o reforço das 
medidas aplicáveis nos domínios da 
prevenção, preparação e resposta em caso 
de catástrofes naturais ou de origem 
humana e crises humanitárias.

Or. en

Alteração 26
Nuno Melo

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Todos os anos a Europa é assolada 
por incêndios florestais devastadores que 
provocam a destruição de milhares de 
hectares de florestas e vidas. Em 2017, o 
mecanismo foi ativado 18 vezes para dar 
resposta a urgências ligadas a incêndios 
florestais na Europa. Portugal, Itália, 
Montenegro, França e Albânia receberam 
assistência através do mecanismo para 
fazer face aos incêndios florestais. O 
mecanismo foi também ativado na 
sequência de um pedido do Governo do 
Chile. A União pôde ajudar o Chile a 
combater um dos piores incêndios 
florestais da sua história através do apoio 
de Portugal, Espanha e França, 
juntamente com uma equipa da proteção 
civil da União composta por 9 peritos. Em 
2019, o mecanismo foi ativado 5 vezes 
para fazer face a incêndios florestais na 
Europa: duas vezes a pedido da Suécia e 
uma vez a pedido de Portugal, da Grécia e 
da Letónia. No total, a resposta da União 
incluiu 5 aviões, 6 helicópteros, mais de 
400 bombeiros e tripulantes e 69 veículos.

Or. pt
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Alteração 27
Nuno Melo

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Sublinha a necessidade de 
reforçar os esforços de prevenção e 
preparação dos Estados participantes, 
designadamente através do incentivo à 
melhoria da investigação para prevenção 
de catástrofes e preparação face a estas 
ou à melhoria da qualidade da 
informação disponível sobre catástrofes e 
da acessibilidade a essa informação.

Or. pt

Alteração 28
Petros Kokkalis

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A segurança dos recursos hídricos 
é essencial para a resiliência às alterações 
climáticas. Os Estados-Membros devem 
fazer um levantamento dos recursos 
hídricos existentes, de modo a facilitar a 
sua adaptação às alterações climáticas e 
aumentar a resiliência das suas 
populações no tocante a ameaças 
relacionadas com o clima, como secas, 
incêndios ou inundações.

Or. en

Alteração 29
Marco Dreosto

Proposta de decisão
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Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União e os seus 
Estados-Membros devem poder prestar 
assistência, sempre que necessário, para 
proteger a vida humana e os recursos 
naturais em caso de catástrofes naturais 
ou associadas à atividade humana.

Or. it

Alteração 30
Sara Cerdas

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) São necessárias dotações 
financeiras suficientes para a criação, 
implantação e funcionamento das 
capacidades da rescEU.

(4) São necessárias dotações 
financeiras suficientes para a criação, 
implantação e funcionamento das 
capacidades da rescEU. Tendo como 
referência o artigo 349.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia e 
atendendo às limitações territoriais das 
Regiões Ultraperiféricas da União, deverá 
ser dada uma especial atenção ao nível 
das dotações financeiras para essas 
regiões aquando da aquisição de 
equipamentos no âmbito da rescEU.

Or. pt

Alteração 31
Nuno Melo

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A criação de uma reserva 
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específica de capacidades de resposta 
reúne uma série de equipas de socorro, 
peritos e equipamentos que os 
Estados-Membros mantêm sempre em 
modo de espera para missões de proteção 
civil da União. É fundamental que essas 
equipas cumpram exigentes critérios de 
qualidade e fiabilidade, que permitam 
assegurar a sua interoperabilidade. 

Or. pt

Alteração 32
Petros Kokkalis

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União deve poder reforçar a sua 
capacidade para gerir as ameaças 
decorrentes do aumento da frequência de 
fenómenos meteorológicos extremos, 
previsto pela Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) no seu relatório: «The 
European environment – state and 
outlook 2020» (SOER 2020). É essencial 
que os recursos financeiros sejam 
utilizados de forma otimizada e 
transparente.

Or. en

Alteração 33
Nuno Melo

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A dotação financeira estabelecida 
no artigo 19.º da Decisão n.º 
1313/2013/UE deve ser atualizada e 

(6) A dotação financeira estabelecida 
no artigo 19.º da Decisão n.º 
1313/2013/UE deverá ser atualizada e 
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substituída pelos novos números previstos 
na proposta da Comissão relativa ao 
quadro financeiro plurianual 2021-202711.

substituída pelos novos números previstos 
na proposta da Comissão relativa ao 
quadro financeiro plurianual 2021-202711, 
para permitir a continuação do 
financiamento do Mecanismo de Proteção 
Civil na União para o período abrangido 
pelo próximo quadro financeiro 
plurianual.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Or. pt

Alteração 34
Nikos Androulakis

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de aumentar a flexibilidade 
e de otimizar a execução do orçamento, a 
presente decisão deve prever a gestão 
indireta como um método de execução 
orçamental a utilizar, sempre que tal se 
justifique pela natureza e pelo conteúdo 
da ação em causa.

Or. en

Alteração 35
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A União deverá poder apoiar os 
Estados-Membros através do 
cofinanciamento do desenvolvimento das 
capacidades rescEU, nomeadamente no 
que diz respeito ao aluguer, à locação ou 
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aquisição dessas capacidades. Esta 
medida reforçaria substancialmente a 
eficácia do Mecanismo da União, 
assegurando a disponibilidade de 
capacidades nos casos em que, de outro 
modo, não seria garantida uma resposta 
efetiva a catástrofes, sobretudo as que 
tiverem vastas repercussões para um 
número significativo de 
Estados-Membros. A contratação 
conjunta de capacidades deverá 
possibilitar economias de escala e uma 
melhor coordenação na resposta a 
catástrofes. Pelo facto de organizar e 
realizar um procedimento de contratação 
conjunta em benefício dos 
Estados-Membros, a Comissão não se 
torna detentora da propriedade legal das 
capacidades que estão a ser contratadas 
conjuntamente.

Or. en

Alteração 36
Nuno Melo

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

((9-A) O Mecanismo de Proteção Civil da 
União está assente na concretização da 
solidariedade entre os diferentes 
Estados-Membros. Face à ocorrência de 
catástrofes imprevisíveis associadas às 
consequências das alterações climáticas, o 
Mecanismo prevê uma gestão de meios 
para fazer face às exigências e desafios 
operacionais. A nova reserva específica de 
capacidades de resposta de proteção civil 
deverá assim ser descentralizada e as suas 
bases operacionais localizadas nos 
diferentes Estados-Membros em função 
das suas carências e desastres a que se 
encontram mais expostos. Ou seja, os 
Estados-Membros que são mais 
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flagelados pelas alterações climáticas e, 
como consequência, pelo aumento da 
frequência e intensidade das catástrofes, 
deverão ser escolhas preferenciais para 
localização dessas reservas, permitindo 
uma resposta mais efetiva e rápida.

Or. pt

Alteração 37
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros devem 
reforçar a reserva comum de recursos, 
organizada no quadro do Corpo Médico 
Europeu, de forma a dar resposta a 
números muito elevados de vítimas de 
queimaduras.

Or. en

Alteração 38
Pietro Fiocchi

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No artigo 3.º, n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
“(d-A) Otimizar as atividades durante as 
fases de atenção, pré-alarme, alarme e 
emergência, de acordo com as melhores 
práticas de gestão de riscos;”

Or. en
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Alteração 39
Pietro Fiocchi

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
ponto:
“10-A. "Resiliência": o conjunto de 
meios, ferramentas e recursos que os 
sistemas, comunidades e indivíduos 
exploram ao reagir a catástrofes, a fim de 
garantir, no futuro, um crescimento 
socioeconómico sustentável;”

Or. en

Alteração 40
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
ponto:
“10-A. "Equipas de primeira 
intervenção": os profissionais que são os 
primeiros a entrar na zona de uma 
catástrofe para prestar serviços de apoio 
imediato durante as operações de resposta 
e recuperação, abrangendo, entre outros 
elementos, a gestão de emergências, o 
pessoal da saúde pública e da segurança 
pública, os bombeiros e os funcionários 
públicos;”
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Or. en

Alteração 41
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 9 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 9.º, é aditado o seguinte 
número:
“10-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para assegurar que as 
equipas de primeira intervenção estejam 
devidamente equipadas e preparadas para 
responder a qualquer tipo de situação de 
catástrofe a que se refere o artigo 1.º. 
Essas medidas devem incluir a proteção 
contra ameaças biológicas através de 
imunização.”

Or. en

Justificação

Se as equipas de primeira intervenção não estiverem protegidas, podem tornar-se vítimas de 
catástrofes e/ou ataques e comprometer a sua capacidade para tratar adequadamente as 
vítimas.

Alteração 42
Radan Kanev

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 11.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Com base nos riscos identificados e nas Com base nos riscos identificados e nas 



AM\1197520PT.docx 13/22 PE646.937v01-00

PT

capacidades e lacunas gerais, a Comissão 
define, através de atos de execução 
adotados nos termos do artigo 32.º, n.º 1, 
alínea f), os tipos e o volume das principais 
capacidades de resposta necessárias à 
Reserva Europeia de Proteção Civil 
("objetivos de capacidade").

capacidades e lacunas gerais, a Comissão 
define, através de atos de execução 
adotados nos termos do artigo 32.º, n.º 1, 
alínea f), os tipos e o volume das principais 
capacidades de resposta necessárias à 
Reserva Europeia de Proteção Civil 
("objetivos de capacidade"), levando em 
linha de conta as capacidades existentes 
dos intervenientes humanitários, em 
especial nas respetivas áreas de 
especialização, como os cuidados de 
saúde urgentes.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Alteração 43
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) No artigo 12.º, é inserido o 
seguinte número:
“2-A. A Comissão cria uma Reserva 
Estratégica da União Europeia no âmbito 
da rescEU, com a assistência de peritos da 
Agência Europeia de Medicamentos.”

Or. en

Alteração 44
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-C (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto em vigor Alteração

(-1-C) No artigo 12.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

As capacidades rescEU são adquiridas, 
alugadas ou tomadas em locação pelos 
Estados-Membros. Para esse efeito, a 
Comissão pode conceder subvenções 
diretas aos Estados-Membros, sem abertura 
de concurso. Sempre que a Comissão 
adquire capacidades para a rescEU em 
nome dos Estados-Membros, aplica-se o 
procedimento de contratação conjunta. O 
apoio financeiro da UE é concedido em 
conformidade com as regras financeiras da 
União.

As capacidades rescEU são adquiridas, 
alugadas ou tomadas em locação pelos 
Estados-Membros. Para esse efeito, a 
Comissão pode conceder subvenções 
diretas aos Estados-Membros, sem abertura 
de concurso. O apoio financeiro da UE é 
concedido em conformidade com as regras 
financeiras da União. Tendo em conta o 
direito de decisão da Comissão sobre o 
destacamento e a desmobilização de 
capacidades da rescEU, nos termos do 
n.º 6, são aplicáveis, por analogia, as 
disposições relativas aos procedimentos de 
contratação conjunta previstas no 
artigo 165.º do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Alteração 45
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-D (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-D) No artigo 12.º, n.º 3, após o 
primeiro parágrafo é aditado o seguinte 
parágrafo:
“Ao aplicar o procedimento de 
contratação conjunta, a Comissão não é 
obrigada a adquirir, alugar ou tomar em 
locação para si as capacidades 
conjuntamente contratadas.”

Or. en



AM\1197520PT.docx 15/22 PE646.937v01-00

PT

Alteração 46
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-E (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(-1-E) No artigo 12.º, n.º 3, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

As capacidades rescEU serão baseadas nos 
Estados-Membros que as adquirem, 
aluguem ou tomem em locação. Em caso 
de contratação conjunta, as capacidades 
rescEU serão baseadas nos Estados-
Membros em nome dos quais são 
adquiridas.

As capacidades rescEU serão baseadas nos 
Estados-Membros que as adquiram, 
aluguem ou tomem em locação.  Caso seja 
aplicado o procedimento de contratação 
conjunta, as capacidades rescEU serão 
baseadas nos Estados-Membros em 
benefício dos quais são adquiridas.

Or. en

Alteração 47
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-F (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-F) No artigo 13.º, n.º 1, é aditada a 
alínea f-A):
“f-A) Criar capacidades relativas a 
competências de resposta específicas que 
possam ser utilizadas em caso de 
catástrofes que afetem o património 
cultural.”

Or. en

Justificação

Maior ênfase na proteção do património cultural durante as catástrofes. Os sítios e 
monumentos do património cultural exigem um tratamento especializado. Caso contrário, 
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uma intervenção de emergência arrisca ser mais prejudicial do que benéfica. A rede deve 
assegurar a inclusão de especialistas em património nas formações e nas ações de 
preparação.

Alteração 48
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-G (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-G) É inserido o seguinte artigo 
13.º-A:
"Artigo 13.º-A
Reserva Estratégica da União Europeia
1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União estabelece inventários de reservas 
de contramedidas médicas essenciais, de 
equipamento de laboratório e de outras 
capacidades, bem como procede a um 
levantamento periódico da disponibilidade 
dessas reservas em toda a União, a fim de 
aumentar o acesso e a rápida mobilização 
em caso de ataques químicos, biológicos, 
radiológicos ou nucleares ou de 
emergências médicas.
2. As reservas devem ser colocadas 
em todo o território da União, em locais 
estratégicos não divulgados.
3. A capacidade dos institutos 
nacionais de investigação médica 
localizados na União Europeia para 
produzir vacinas e disponibilizar 
laboratórios móveis e outros materiais 
médicos é reforçada e tratada como parte 
do orçamento de preparação.
4. As vacinas, os laboratórios móveis 
e outros materiais médicos considerados 
necessários para Reserva Estratégica da 
União Europeia são adquiridos 
conjuntamente pelos Estados-Membros 
em consonância com as orientações 
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científicas estabelecidas pela Agência 
Europeia de Medicamentos.
5. A indústria médica europeia é 
incentivada a produzir material médico 
para a Reserva Estratégica da União 
Europeia que satisfaça as orientações 
científicas estabelecidas pela Agência 
Europeia de Medicamentos.
6. Os institutos nacionais de 
investigação médica são considerados 
uma capacidade da rescEU.»

Or. en

Justificação

O advento da biologia sintética aumentou significativamente o risco do recurso a agentes 
biológicos de ameaça, como a varíola e outros agentes, por parte de bioterroristas. É 
essencial que os Estados-Membros avaliem esta nova ameaça e assegurem a existência de 
reservas adequadas de vacinas autorizadas ao dispor dos cidadãos da UE, designadamente 
das equipas de primeira intervenção e do pessoal médico principal, fabricados com base em 
requisitos regulamentares e normas de qualidade modernos.

Alteração 49
Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-H (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-H) Ao artigo 18.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar capacidades para o transporte 
de feridos de um Estado-Membro para 
outro, caso o tratamento não possa ser 
prestado nas proximidades de uma 
catástrofe."

Or. en
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Justificação

Como demonstrado pela catástrofe do clube noturno COLECTIV, na Roménia, as proporções 
de uma catástrofe podem ultrapassar as capacidades de um Estado-Membro para oferecer 
um tratamento adequado aos cidadãos gravemente feridos, como os que sofreram 
queimaduras. Por conseguinte, é necessário assegurar que a segurança dos cidadãos 
europeus está em primeiro lugar.

Alteração 50
Marco Dreosto

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 19 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

a-A) O n.º 3 é alterado do seguinte 
modo:

3. A dotação financeira referida no 
n.o 1 pode igualmente cobrir despesas 
relacionadas com atividades preparatórias, 
de monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação necessárias para a gestão do 
Mecanismo da União e a consecução dos 
seus objetivos.

3. A dotação financeira referida no 
n.o 1 pode igualmente cobrir despesas 
relacionadas com atividades preparatórias, 
de monitorização, controlo, auditoria e 
avaliação necessárias para a gestão do 
Mecanismo da União e a consecução dos 
seus objetivos. Se esses recursos estiverem 
em regime de gestão indireta, caso tal seja 
permitido pela legislação dos 
Estados-Membros, a sua gestão terá de 
ser sujeita a uma avaliação de impacto.
Tais despesas podem cobrir, 
designadamente, estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
Mecanismo da União, as despesas ligadas a 
redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação (incluindo a sua 
interligação a sistemas existentes ou 
futuros destinados a promover o 
intercâmbio de dados transectoriais e 
equipamento conexo), juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
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técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

Or. it

Alteração 51
Sara Cerdas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 20-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve elaborar uma estratégia 
de comunicação destinada a tornar visíveis 
para os cidadãos os resultados concretos 
das ações empreendidas ao abrigo do 
Mecanismo da União.

A Comissão deve elaborar uma estratégia 
de comunicação destinada a tornar visíveis 
para os cidadãos os resultados concretos 
das ações empreendidas ao abrigo do 
Mecanismo da União. A Comissão 
Europeia deve igualmente desenvolver 
ações junto das autoridades locais, tendo 
em vista a recolha de contributos para 
melhorar a ação do Mecanismo da União.

Or. pt

Alteração 52
Sara Cerdas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 20-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão Europeia, em parceria 
com os diferentes Estados Membros e em 
articulação com as autoridades locais, 
deve levar a cabo diferentes ações de 
sensibilização e de prevenção junto das 
populações locais. Estas ações devem ser 
de periodicidade constante, de maneira a 
dotar as populações de uma resposta 
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imediata em caso de catástrofe.

Or. pt

Alteração 53
Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 23 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 23.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. O montante da assistência 
financeira da União a capacidades 
atribuídas à Reserva Europeia de Proteção 
Civil não pode exceder 75 % dos custos de 
funcionamento das capacidades, incluindo 
o transporte, em caso de catástrofe ou 
catástrofe iminente no território da União 
ou de um Estado participante.

“2. O montante da assistência 
financeira da União a capacidades 
atribuídas à Reserva Europeia de Proteção 
Civil não pode exceder 75 % dos custos de 
funcionamento das capacidades, incluindo 
o transporte, em caso de catástrofe ou 
catástrofe iminente no território da União 
ou de um Estado participante, o que inclui 
países e territórios ultramarinos (PTU).”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Alteração 54
Nikos Androulakis

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 25 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 25.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. A Comissão executa a assistência "1. A Comissão executa o apoio 
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financeira da União em conformidade com 
o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

financeiro da União em regime de gestão 
direta, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 
2018/1046 ou em regime de gestão 
indireta, com os organismos referidos no 
artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 
2018/1046. Ao escolher o modo de 
execução do apoio financeiro, deve ser 
dada prioridade à gestão direta. Quando a 
natureza e o conteúdo da ação em causa o 
justificarem, a Comissão pode recorrer à 
gestão indireta. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 30.º, a fim de definir as 
ações realizadas no âmbito do Mecanismo 
da União que podem ser executadas em 
regime de gestão indireta."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Alteração 55
Nikos Androulakis

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A delegação de poderes referida no 
artigo 21.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

4. A delegação de poderes referida no 
artigo 19.º, n.os 5 e 6, no artigo 21.º, n.º 3, 
e no artigo 25.º, n.º 1, pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.
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Or. en

Alteração 56
Nikos Androulakis

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 30 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Os atos delegados adotados em aplicação 
do disposto no artigo 21.º, n.º 3, só entram 
em vigor se nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho formularem objeções no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não formularão 
objeções. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Os atos delegados adotados nos termos do 
artigo 19.º, n.os 5 e 6, no artigo 21.º, n.º 3, 
e no artigo 25.º, n.º 1, só entram em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação do ato ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en


