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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
(COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0772/2),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-
0409/2017),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki 
Czeskiej, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 
października 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.2,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 19 
grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 37.



– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również opinie i stanowisko w formie 
poprawek przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję 
Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-
0180/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu3;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 
do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. wzywa Komisję do powstrzymania się od przesunięć środków w celu sfinansowania 
nowych priorytetów politycznych, które dodano do bieżących wieloletnich ram 
finansowych, ponieważ będzie miało to nieuchronnie negatywny wpływ na realizację 
innych kluczowych działań Unii;

5. wzywa Komisję do zapewnienia wystarczającego finansowania Unijnemu 
Mechanizmowi Ochrony Ludności w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 
rozpoczynających się w 2021 r., w oparciu o niniejszy przegląd Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

3 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 31 maja 2018 r. (Teksty przyjęte, 
P8_TA(2018)0236).



P8_TC1-COD(2017)0309 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 lutego 
2019 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2019/420.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Dodatkową pulę środków finansowych na wdrożenie unijnego mechanizmu ochrony ludności 
w 2019 i 2020 r. ustalono na 205,6 mln EUR. Bez uszczerbku dla uprawnień władzy 
budżetowej część całkowitego wzrostu budżetu rescEU powinna zostać udostępniona w 
drodze przesunięć środków w dziale 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo) i dziale 4 (globalny 
wymiar Europy) wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Trzy instytucje 
przypominają, że część przesunięć środków jest już uwzględniona w budżecie na 2019 r., a 
15,34 mln EUR zostało już uwzględnione w programowaniu finansowym na 2020 r. 

W ramach procedury budżetowej na 2020 r. wzywa się Komisję do zaproponowania 
dodatkowych 18,24 mln EUR w postaci przesunięć środków, tak aby w tych samych działach 
osiągnąć 50 % w 2019 i 2020 r.


