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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság benyújtotta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós polgári védelmi 
mechanizmusról szóló határozati javaslatot, amelynek célja az EU kapacitásainak 
megerősítése annak érdekében, hogy az Unió területén belül és kívül meg tudja előzni a 
katasztrófákat, illetve reagálni tudjon rájuk.

A Külügyi Bizottság összességében támogatja a javaslat általános megközelítését, ami a 
jelenlegi ad hoc rendszer előre megtervezett katasztrófavédelemmé alakításából áll, 
mindeközben tiszteletben tartva a tagállamok vezető szerepét és elsődleges felelősségét a 
polgári védelem területén.

Továbbá a Külügyi Bizottság üdvözli a megelőzésre és a felkészültségre fordított fokozottabb 
figyelmet, valamint kiemeli a megosztott kockázatértékelés és a készenléti tervezés 
fontosságát. Emellett hangsúlyozza a szolidaritási záradék közelgő végrehajtásával való 
összhang biztosításának szükségességét.

A szakbizottság végül rámutat, hogy megfelelő egyensúlyt kell elérni egyrészről a gyors 
reagálás fontossága, másrészről pedig az EU külkapcsolatainak koherenciája között.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Forrásainak és képességeinek 
szükség szerinti elérhetővé tételével a 
mechanizmusnak kulcsszerepet kell 
játszania az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 222. cikkének 
végrehajtásában.

Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez és jobb 
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hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs forrásokat és 
rendszereket, és ezeken kell alapulniuk.

integrációjához való hozzájárulásával az 
Uniónak segítenie kell a tagállamokat a 
katasztrófákra való reagálás átfutási 
idejének minimalizálásában és az uniós 
polgárok riasztásában. Ezeknek a 
rendszereknek tekintetbe kell venniük a 
már meglévő és a jövőbeli információs 
forrásokat és rendszereket, és ezeken kell 
alapulniuk.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A mechanizmusnak tartalmaznia kell 
egy általános szakpolitikai keretet, amely 
az Unión belüli polgári védelmi 
rendszerek, személyzet és a polgárok 
felkészültségi szintjének folyamatos 
javítását célozza. Ennek – az európai 
katasztrófavédelmi képzéssel foglalkozó 
európai eszközről szóló, 2008. november 
14-i tanácsi következtetésekben foglaltak 
szerint – részét képezik uniós és tagállami 
szintű, a katasztrófák megelőzésére, az 
azokra való felkészültségre és reagálásra 
vonatkozó képzési programok és egy 
képzési hálózat.

(10) A mechanizmusnak tartalmaznia kell 
egy általános szakpolitikai keretet, amely 
az Unión belüli polgári védelmi rendszerek 
és a polgárok felkészültségi szintjének 
folyamatos javítását célozza. Ennek – az 
európai katasztrófavédelmi képzéssel 
foglalkozó európai eszközről szóló, 2008. 
november 14-i tanácsi következtetésekben 
foglaltak szerint – részét képezik uniós és 
tagállami szintű, a katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
képzési programok és egy képzési hálózat.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
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katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak, 
és különösen összhangban kell állnia a 
külföldi katonai és polgári védelmi 
eszközök katasztrófasegélyezés esetén 
történő alkalmazásáról szóló 
iránymutatásokkal (oslói 
iránymutatások), valamint a katonai és 
polgári védelmi eszközöknek az ENSZ 
összetett vészhelyzetekben folytatott 
humanitárius tevékenységei támogatására 
való felhasználásáról szóló 
iránymutatásokkal (MCDA-
iránymutatások). A polgári és katonai 
utasítási láncot el kell különíteni 
egymástól.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A terrorcselekmények vagy nukleáris 
vagy radiológiai balesetek által okozott 
katasztrófákat illetően a mechanizmusnak 
csak a polgári védelem körébe tartozó 
felkészültségi és reagálási fellépéseket kell 
átfognia.

(26) A terrorcselekmények vagy nukleáris 
vagy radiológiai balesetek által okozott 
katasztrófákat illetően a mechanizmusnak 
csak a polgári védelem körébe tartozó 
felkészültségi és reagálási fellépéseket kell 
átfognia. Az ezzel kapcsolatos 
kezdeményezéseket össze kell hangolni a 
vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 
biztonság európai unióbeli növeléséről 
szóló uniós CBRN cselekvési tervről szóló 
tanácsi következtetések1 végrehajtása 
érdekében már meghozott 
intézkedésekkel, amelyeket ki kell 
egészíteniük. 
________________
1 A Tanács 2009. november 12-i 
következtetései (15505/1/09 REV).

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva főleg
az emberi, de az anyagi veszteségeket is. E 
határozat célkitűzését a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt az Unió szintjén – a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
maradéktalan betartásával – jobban 
megvalósíthatók.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mechanizmus hozzájárul az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 222. cikkének végrehajtásához.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése felé való előrehaladást 
olyan mutatókkal kell értékelni, amelyek
többek között a következőkre vonatkoznak:

Az (1) bekezdésben meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése felé való előrehaladást 
mutatókkal kell értékelni, adott esetben 
megvizsgálva, hogy megfelelőek-e ezek a 
mutatók az egyedi célkitűzések 
megvalósításának méréséhez; a mutatók
többek között a következőkre vonatkoznak:

Módosítás 9
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
kockázatkezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak. A Bizottság és a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
minősített információk és adatok kellően 
védve legyenek.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely a 
hét minden napján napi 24 órában elérhető 
műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) meglévő nemzeti és regionális 
struktúrákkal összehangolt létrehozása és 
irányítása, amely a hét minden napján napi 
24 órában elérhető műveleti kapacitást 
biztosít, valamint – a mechanizmus céljai 
érdekében – a tagállamok és a Bizottság 
rendelkezésére áll;

Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló 
közös kommunikációs és tájékoztatási 
rendszer (CECIS) irányítása, az ERC és a 
tagállamok kapcsolattartási pontjai közötti 
kommunikáció és információmegosztás 
biztosítására;

b) a veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló 
közös kommunikációs és tájékoztatási 
rendszer (CECIS) irányítása, az ERC és a 
tagállamok kapcsolattartási pontjai közötti 
kommunikáció és információmegosztás 
biztosítására, valamint a Bizottság és a 
Tanács meglévő válságkoordinációs 
platformjaival való összeköttetés 
előmozdítása;

Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a katasztrófákra vonatkozó észlelő, korai 
figyelmeztető és riasztási rendszerek 
fejlesztéséhez való hozzájárulás a gyors 
reagálás lehetővé tétele, és az e rendszerek 
egymással, valamint az ERC-vel és a 
CECIS-szel való összeköttetésének 
előmozdítása érdekében. E rendszereknek 
figyelembe kell venniük a meglévő és a 
jövőbeli információs, nyomonkövetési és 
észlelési forrásokat és rendszereket, és 
ezekre kell épülniük;

c) a katasztrófákra vonatkozó észlelő, korai 
figyelmeztető és riasztási rendszerek 
fejlesztéséhez és jobb integrációjához való 
hozzájárulás a gyors reagálás lehetővé 
tétele, és e rendszerek ERC-vel és CECIS-
szel való összeköttetésének előmozdítása 
érdekében. E rendszereknek figyelembe 
kell venniük a meglévő és a jövőbeli 
információs, nyomonkövetési és észlelési 
forrásokat és rendszereket, és ezekre kell 
épülniük;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szükség szerint a helyszíni 
veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek 
összehangolásának előmozdításáért, 
valamint szükség és lehetőség szerint a 
segítséget kérő állam illetékes hatóságaival 
történő kapcsolattartásért;

– szükség szerint a helyszíni 
veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek 
összehangolásának előmozdításáért, 
valamint a segítséget kérő állam illetékes 
hatóságaival történő kapcsolattartásért;
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság minőségi követelményeket 
határoz meg az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás céljára szánt
kapacitásokra vonatkozóan. A tagállamok 
felelősek ezek minőségének biztosításáért.

(3) A Bizottság a tagállamokkal 
egyetértésben minőségi követelményeket 
határoz meg az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás rendelkezésére 
bocsátható kapacitásokra vonatkozóan. A 
tagállamok felelősek ezek minőségének 
biztosításáért.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a tagállamok által az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás számára rendelkezésre bocsátott
kapacitások tanúsítására és nyilvántartásba 
vételére eljárást dolgoz ki és folytat le.

(4) A Bizottság a tagállamok által az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás számára rendelkezésére 
bocsátható kapacitások tanúsítására és 
nyilvántartásba vételére eljárást dolgoz ki 
és folytat le.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitáson belül nyilvántartásba vett 
kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 
kérelmére rendelkezésre állnak a 
mechanizmus keretében végzett 
veszélyhelyzeti reagálási műveletekre. A 
tagállamok a lehető leghamarabb 
tájékoztatják a Bizottságot az olyan 
kényszerítő erejű okokról, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy konkrét 

(6) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitáson belül nyilvántartásba vett 
kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 
kérelmére alapvetően rendelkezésre állnak 
a mechanizmus keretében végzett 
veszélyhelyzeti reagálási műveletekre. A 
tagállamok megtartják az ezek bevetésére 
vonatkozó végleges döntéshozatali 
hatáskört, és a lehető leghamarabb 
tájékoztatják a Bizottságot az olyan belső 
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veszélyhelyzetben rendelkezésre bocsássák 
ezeket a kapacitásokat.

veszélyhelyzetekről vagy egyéb okokról, 
amelyek megakadályozzák, hogy egy 
konkrét veszélyhelyzetben rendelkezésre 
bocsássák ezeket a kapacitásokat.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi a kapacitási 
célok terén történő előrehaladást, és a 
tagállamokkal együttműködve azonosítja 
az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás hiányosságait.

(1) A Bizottság a 11. cikk szerinti Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
önkéntes jellegét maradéktalanul 
tiszteletben tartva nyomon követi a 
kapacitási célok terén történő 
előrehaladást, és a tagállamokkal 
együttműködve azonosítja az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
hiányosságait.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogatja a tagállamokat a 
kapacitásbeli hiányosságok kezelésében és 
azoknak a legmegfelelőbb és a leginkább 
költséghatékony módon való
megszüntetésében, többek között az 
alábbiak útján:

(2) A Bizottság támogatja az érdekelt
tagállamokat a kapacitásbeli hiányosságok 
kezelésében és – amennyiben a 
tagállamok ezt tartják a 
legmegfelelőbbnek és a leginkább 
költséghatékonynak – azok
megszüntetésében, többek között az 
alábbiak útján:

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok és a Bizottság közösen 
meghatározzák az ilyen kapacitásbeli 
hiányosságok megszüntetésének 
megfelelőségére és költséghatékonyságára 
vonatkozó értékelési kritériumokat.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikknek megfelelően kidolgozott 
valamennyi kapacitás az érdekelt tagállam 
ellenőrzése és irányítása alatt áll. A 
Bizottság sablonokat dolgoz ki a Bizottság 
és az érintett tagállamok közötti 
megállapodásokhoz. A kapacitásokat 
kezelő tagállamok felelősek a kapacitások 
nemzeti eljárásoknak megfelelő 
nyilvántartásba vételéért.

(3) Az e cikknek megfelelően kidolgozott 
valamennyi kapacitás az érdekelt tagállam 
ellenőrzése és irányítása alatt áll, a 
Bizottság és az érintett tagállamok közötti 
megállapodások alapján. A kapacitásokat 
kezelő tagállamok felelősek a kapacitások 
nemzeti eljárásoknak megfelelő 
nyilvántartásba vételéért.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezek a kapacitások az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás részét 
képezik. A kapacitások a Bizottság ERC 
útján közölt kérelmére rendelkezésre állnak 
a mechanizmus keretében végrehajtott 
veszélyhelyzet-reagálási műveletekhez. 
Amikor nem használják őket a 
mechanizmus keretében, akkor ezek a 
kapacitások rendelkezésre állnak az azokat 
kezelő tagállamok nemzeti céljaira.

(4) Ezek a kapacitások az önkéntesen 
összevont Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás részét képezik. A 
kapacitások a Bizottság ERC útján közölt 
kérelmére rendelkezésre állnak a 
mechanizmus keretében végrehajtott 
veszélyhelyzet-reagálási műveletekhez. 
Amikor nem használják őket a 
mechanizmus keretében, akkor ezek a 
kapacitások rendelkezésre állnak az azokat 
kezelő tagállamok nemzeti céljaira.
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Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
az e cikkel összhangban kidolgozott 
kapacitások megfelelő láthatóságát.

(5) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
az e cikkel összhangban kidolgozott 
kapacitások megfelelő láthatóságát, mind 
uniós, mind tagállami szinten.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság kétévente tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
kapacitási célok elérése terén történt 
előrehaladásról és az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
fennmaradó hiányosságairól.

(6) A Bizottság kétévente tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
kapacitási célok elérése terén történt 
előrehaladásról és az önkéntesen összevont
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás fennmaradó hiányosságairól.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamoknak az olyan reagálási 
kapacitások kidolgozása terén való 
támogatására vonatkozó szabályok, 
amelyek egyébként nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitásból;

a) a tagállamoknak az olyan reagálási 
kapacitások kidolgozása terén való 
támogatására vonatkozó szabályok, 
amelyek egyébként nem vagy nem 
elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre az önkéntesen összevont
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitásból;

Módosítás 26



AD\916400HU.doc 13/16 PE496.418v02-00

HU

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az olyan reagálási kapacitások uniós 
szintű kidolgozásának szabályai, amelyek 
közös pufferként szolgálhatnak a közös 
kockázatokkal szemben;

törölve

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) és b) pontban említett kapacitások 
kezelésére és fenntartására vonatkozó 
szabályok;

c) az önkéntesen összevont Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitáson 
belül nyilvántartásba vett és az a) és 
b) pontban említett kapacitások kezelésére 
és fenntartására vonatkozó szabályok;

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) iránymutatás kidolgozása az uniós és 
nemzetközi polgári védelmi képzésre 
vonatkozóan, beleértve a megelőzésre, 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
képzést;

b) iránymutatás kidolgozása a már 
meglévő tagállami tapasztalatok 
felhasználásával az uniós és nemzetközi 
polgári védelmi képzésre vonatkozóan, 
beleértve a megelőzésre, felkészültségre és 
reagálásra vonatkozó képzést;

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolattartás az érintett harmadik 
országgal az olyan technikai részleteket 

c) kapcsolattartás az érintett harmadik 
országgal és a tagállamokkal az olyan 
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illetően, mint például a segítségnyújtás 
iránti pontos igények, a felajánlások 
elfogadása, valamint a segítség helyi 
fogadásának és elosztásának gyakorlati 
kérdései;

technikai részleteket illetően, mint például 
a segítségnyújtás iránti pontos igények, a 
felajánlások elfogadása, valamint a 
segítség helyi fogadásának és elosztásának 
gyakorlati kérdései;

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság (2) bekezdésben 
meghatározott szerepének sérelme nélkül 
és tiszteletben tartva azt, hogy adott 
esetben elengedhetetlen az azonnali 
műveleti reagálás a mechanizmus útján, az 
aktiváláskor a Bizottság tájékoztatja az 
Európai Külügyi Szolgálatot, hogy 
biztosítsa a polgári védelmi művelet 
összhangját az érintett ország és az Unió 
közötti általános kapcsolatokkal.

(3) A Bizottság (2) bekezdésben 
meghatározott szerepének sérelme nélkül 
és tiszteletben tartva azt, hogy adott 
esetben elengedhetetlen az azonnali 
műveleti reagálás a mechanizmus útján, az 
aktiváláskor a Bizottság tájékoztatja az 
Európai Külügyi Szolgálatot, hogy 
biztosítsa a polgári védelmi művelet 
összhangját az érintett ország és az Unió 
közötti általános kapcsolatokkal. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 21. 
cikkének megfelelően, az Unió külső 
tevékenységei közötti összhang biztosítása 
érdekében a Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat rendszeres 
információcserét folytat tevékenységei 
összehangolása céljából. Erre 
vonatkozóan rendszeresen jelentést 
tesznek az Európai Parlamentnek. 

Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Törekedni kell az Unió egyéb 
eszközeivel, különösen az 1257/96/EK 
rendelet keretében finanszírozott 
fellépésekkel való szinergiákra.

(11) Törekedni kell az Unió egyéb 
eszközeivel, különösen az 1257/96/EK 
rendelet keretében finanszírozott, valamint 
a közös biztonság- és védelempolitika 
keretében kidolgozott fellépésekkel való 
szinergiákra.
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