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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl sprendimo dėl Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo, kuriuo bus siekiama stiprinti ES nelaimių prevencijos ir 
reagavimo į jas pajėgumus ES ir už jos teritorijos ribų.

Užsienio reikalų komitetas iš esmės pritaria bendram pasiūlymo požiūriui, kai siekiama 
pakeisti esamą ad hoc sistemą iš anksto suplanuotu nelaimių valdymu, pripažįstant pagrindinį 
valstybių narių vaidmenį ir pirminę atsakomybę civilinės saugos srityje.

Be to, Užsienio reikalų komitetas pritaria tam, kad skiriama daugiau dėmesio prevencijai ir 
pasirengimui, ir pabrėžia bendro rizikos vertinimo ir nenumatytų atvejų planavimo svarbą. Jis 
pabrėžia poreikį užtikrinti nuoseklumą atsižvelgiant į būsimą solidarumo sąlygos 
įgyvendinimą.

Galiausiai komitetas atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti tinkamą greitojo reagavimo 
būtinybės ir ES išorės santykių nuoseklumo pusiausvyrą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) mechanizmas turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
222 straipsnį, prireikus panaudojant jo 
išteklius ir pajėgumus;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo ir geresnio integravimo, 
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sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų, 
personalo ir piliečių pasirengimo lygį. 
Tam reikia Sąjungos ir valstybių narių 
mokymo programų ir mokymo tinklo, 
susijusių su nelaimių prevencija, 
pasirengimu ir reagavimu, kaip 
reikalaujama 2008 m. lapkričio 14 d. 
Tarybos išvadose dėl europinio mokymo 
nelaimių valdymo srityje priemonių;

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų ir 
piliečių pasirengimo lygį. Tam reikia tiek
Sąjungos, tiek ir valstybių narių mokymo 
programų ir mokymo tinklo, susijusių su 
nelaimių prevencija, pasirengimu ir 
reagavimu, kaip reikalaujama 2008 m. 
lapkričio 14 d. Tarybos išvadose dėl 
europinio mokymo nelaimių valdymo 
srityje priemonių;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kai manoma, kad tikslinga naudoti 
karinius pajėgumus, remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai;

(19) kai manoma, kad tikslinga naudoti 
karinius pajėgumus, remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai, 
ypač vadovaujantis Užsienio karinių ir 
civilinės gynybos išteklių naudojimo 
teikiant pagalbą įvykus nelaimei gairėmis 
(Oslo gairės) ir Karinių ir civilinės 
gynybos išteklių panaudojimo remiant 
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Jungtinių Tautų humanitarinę veiklą 
sudėtingų kritinių situacijų atveju 
gairėmis (MCDA gairės). Turi būti aiškiai 
atskirtos civilinio ir karinio valdymo 
grandys;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kiek tai susiję su nelaimėmis dėl 
teroro aktų, branduolinių arba radiologinių 
avarijų, mechanizmas turėtų apimti tik su 
civiline sauga susijusius pasirengimo ir 
reagavimo veiksmus;

(26) kiek tai susiję su nelaimėmis dėl 
teroro aktų, branduolinių arba radiologinių 
avarijų, mechanizmas turėtų apimti tik su 
civiline sauga susijusius pasirengimo ir 
reagavimo veiksmus. Šiais atvejais 
iniciatyvos turi būti derinamos su 
veiksmais, kurių jau imtasi įgyvendinant 
Tarybos išvadas „Cheminio, biologinio, 
radiologinio ir branduolinio saugumo 
didinimas Europos Sąjungoje. ES ChBRB 
saugumo veiksmų planas“1, ir juos 
papildyti; 
________________
1 Tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. išvados 
15505/1/09 REV.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius. 
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 

3) Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, visų pirma mažinant 
žmonių žūčių skaičių, taip pat 
materialinius nuostolius. Valstybės narės 
vienos negali deramai pasiekti šio 
sprendimo tikslo, todėl, atsižvelgiant į 
siūlomų veiksmų mastą arba poveikį, šio 
tikslo geriau būtų siekti Sąjungos lygiu, 
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Sąjungos lygiu. visapusiškai laikantis subsidiarumo ir 
proporcingumo principų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Mechanizmas turi prisidėti prie 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
222 straipsnio įgyvendinimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažanga, padaryta siekiant 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų, vertinama 
remiantis rodikliais, kurie, be kita ko, 
apima:

Pažanga, padaryta siekiant 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų, vertinama 
remiantis rodikliais, taip pat patikrinama, 
jei būtina, ar šie rodikliai tinkami 
pažangai nustatyti, kai siekiama tam tikrų 
tikslų; rodikliai, be kita ko, apima:

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta 
4 straipsnyje;

a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių rizikos
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta 
4 straipsnyje;

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1) Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus. Komisija ir 
valstybės narės užtikrina, kad įslaptinta 
informacija ir duomenys būtų tinkamai 
apsaugoti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 
teikia paslaugas valstybėms narėms ir 
Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu;

a) bendradarbiaudama su esamomis 
nacionalinėmis ir regionų institucijomis
įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 
teikia paslaugas valstybėms narėms ir 
Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdo Bendrą ekstremalių situacijų ryšių 
ir informacijos sistemą (CECIS), kuria 
Reagavimo į nelaimes centras ir valstybių 
narių ryšių punktai gali susisiekti ir keistis 
informacija;

b) valdo Bendrą ekstremalių situacijų ryšių 
ir informacijos sistemą (CECIS), kuria 
Reagavimo į nelaimes centras ir valstybių 
narių ryšių punktai gali susisiekti ir keistis 
informacija, ir skatina jos sujungimą su 
esamomis Komisijos ir Tarybos krizių 
koordinavimo platformomis;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo bei pranešimo apie nelaimes 
sistemų plėtojimo, siekiant sudaryti sąlygas 
greitai reaguoti ir skatinti jų tarpusavio 
sąsają bei sąsają su Reagavimo į nelaimes 
centru ir CECIS. Kuriant tokias sistemas, 
atsižvelgiama į esamus ir būsimus 
informacijos, stebėsenos ir nustatymo 
šaltinius ir sistemas ir jais remiamasi;

c) prisideda prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo bei pranešimo apie nelaimes 
sistemų plėtojimo ir geresnio integravimo, 
siekiant sudaryti sąlygas greitai reaguoti ir 
skatinti jų sąsają su Reagavimo į nelaimes 
centru ir CECIS. Kuriant tokias sistemas, 
atsižvelgiama į esamus ir būsimus 
informacijos, stebėsenos ir nustatymo 
šaltinius ir sistemas ir jais remiamasi;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prireikus – pagalbos ekstremalios 
situacijos atveju teikimo operacijų įvykio 
vietoje koordinavimo ir – jei būtina ir 
tikslinga – ryšių palaikymo su pagalbos 
prašančios valstybės kompetentingomis 
institucijomis palengvinimą,

– prireikus – pagalbos ekstremalios 
situacijos atveju teikimo operacijų įvykio 
vietoje koordinavimo ir ryšių palaikymo su 
pagalbos prašančios valstybės 
kompetentingomis institucijomis 
palengvinimą,

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija apibrėžia pajėgumų, kurie bus
skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus. 
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.

3. Komisija, sutarusi su valstybėmis 
narėmis, apibrėžia pajėgumų, kurie gali 
būti skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus. 
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato ir valdo pajėgumų, 
kuriuos valstybės narės suteikia Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumams, 
sertifikavimo ir registracijos procesą.

4. Komisija nustato ir valdo pajėgumų, 
kuriuos valstybės narės gali suteikti
Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, sertifikavimo ir registracijos 
procesą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Registruoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumai Komisijos prašymu 
per Reagavimo į nelaimes centrą 
naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą. 
Valstybės narės kuo greičiau praneša 
Komisijai įtikinamas priežastis, dėl kurių 
jos negalėjo suteikti šių pajėgumų 
konkrečioje ekstremalioje situacijoje.

6. Registruoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumai iš esmės Komisijos 
prašymu per Reagavimo į nelaimes centrą 
naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą. 
Valstybės narės priima galutinį sprendimą 
dėl jų panaudojimo ir kuo greičiau praneša 
Komisijai apie ekstremalią situaciją šalies 
viduje ar kitas rimtas priežastis, dėl kurių 
jos negalėjo suteikti šių pajėgumų 
konkrečioje ekstremalioje situacijoje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi pajėgumo tikslų 
vykdymo pažangą ir, bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, nurodo Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų trūkumą.

1. Visapusiškai atsižvelgdama į Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų 
savanorišką pobūdį pagal 11 straipsnį 
Komisija stebi pajėgumų tikslų vykdymo 
pažangą ir, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, nurodo Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų trūkumą.

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija padeda valstybėms narėms 
spręsti pajėgumų trūkumo problemą ir 
šalinti šį trūkumą tinkamiausiu ir 
ekonomiškai veiksmingu būdu, be kita ko:

2. Komisija padeda suinteresuotoms
valstybėms narėms spręsti pajėgumų 
trūkumo problemą ir šalinti šį trūkumą, jei 
valstybės narės pripažįsta, kad tai
tinkamiausias ir ekonomiškai veiksmingas
būdas, be kita ko: 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir Komisija kartu 
apibrėžia vertinimo kriterijus, kuriais 
remiantis nustatomas tokio pajėgumų 
trūkumo šalinimo tinkamumas ir 
ekonominis veiksmingumas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kokius pagal šį straipsnį plėtojamus 
pajėgumus kontroliuoja ir valdo 
suinteresuotos valstybės narės. Komisija 
parengia Komisijos ir dalyvaujančių 
valstybių narių susitarimų šablonus. 
Pajėgumus valdančios valstybės narės 
atsako už jų registravimą pagal 
nacionalines procedūras.

3. Bet kokius pagal šį straipsnį plėtojamus 
pajėgumus kontroliuoja ir valdo 
suinteresuotos valstybės narės remdamosi
Komisijos ir dalyvaujančių valstybių narių 
susitarimais. Pajėgumus valdančios 
valstybės narės atsako už jų registravimą 
pagal nacionalines procedūras.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šie pajėgumai yra Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų dalis. Komisijos 
prašymu per Reagavimo į nelaimes centrą 
jie naudojami reagavimo į ekstremalias 
situacijas operacijose pagal mechanizmą. 
Kai nenaudojami pagal mechanizmą, 
pajėgumai gali būti naudojami juos 
valdančių valstybių narių nacionaliniais 
tikslais.

4. Šie pajėgumai yra Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų savanoriškai sutelktų 
išteklių dalis. Komisijos prašymu per 
Reagavimo į nelaimes centrą jie naudojami 
reagavimo į ekstremalias situacijas 
operacijose pagal mechanizmą. Kai 
nenaudojami pagal mechanizmą, 
pajėgumai gali būti naudojami juos 
valdančių valstybių narių nacionaliniais 
tikslais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
tinkamą pagal šį straipsnį formuojamų 
pajėgumų matomumą.

5. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
tinkamą pagal šį straipsnį formuojamų 
pajėgumų matomumą Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kas antrus metus Komisija informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
pažangą, padarytą siekiant pajėgumo
tikslų, ir likusį Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų trūkumą.

6. Kas antrus metus Komisija informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
pažangą, padarytą siekiant pajėgumų
tikslų, ir likusį Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumų savanoriškai sutelktų 
išteklių trūkumą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 7 dalies a punktas



PE496.418v02-00 12/15 AD\916400LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sąlygas, susijusias su valstybių narių 
rėmimu, formuojant reagavimo pajėgumus, 
kurie kitaip nesuteikiami iš Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų arba 
nesuteikiamas pakankamas jų kiekis;

a) sąlygas, susijusias su valstybių narių 
rėmimu, formuojant reagavimo pajėgumus, 
kurie kitaip nesuteikiami iš Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų 
savanoriškai sutelktų išteklių arba 
nesuteikiamas pakankamas jų kiekis;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygas, susijusias su reagavimo 
pajėgumų formavimu Sąjungos mastu, 
kurios yra kaip bendra apsaugos nuo 
bendros rizikos priemonė;

Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąlygas, susijusias su a ir b punktuose 
paminėtų pajėgumų valdymu ir palaikymu;

c) sąlygas, susijusias su Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumų
savanoriškai sutelktuose ištekliuose 
registruotų ir a ir b punktuose paminėtų 
pajėgumų valdymu ir palaikymu;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengia Sąjungos ir tarptautinio 
civilinės saugos mokymo gaires, įskaitant 
su prevencija, pasirengimu ir reagavimu 

b) pasinaudodama valstybių narių įgyta 
patirtimi parengia Sąjungos ir tarptautinio 
civilinės saugos mokymo gaires, įskaitant 
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susijusį mokymą; su prevencija, pasirengimu ir reagavimu 
susijusį mokymą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) palaiko ryšius su nukentėjusia trečiąja 
šalimi dėl techninių klausimų, pavyzdžiui, 
tikslių su pagalba susijusių poreikių, 
pasiūlymų priėmimo ir praktinio 
pasirengimo pagalbos priėmimui vietoje ir 
jos paskirstymui;

c) palaiko ryšius su nukentėjusia trečiąja 
šalimi ir valstybėmis narėmis dėl techninių 
klausimų, pavyzdžiui, tikslių su pagalba 
susijusių poreikių, pasiūlymų priėmimo ir 
praktinio pasirengimo pagalbos priėmimui 
vietoje ir jos paskirstymui;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalyje nurodyto 
Komisijos vaidmens ir atsižvelgiant į 
būtinybę nedelsiant vykdyti reagavimo 
operacijas pasitelkiant mechanizmą, po jo 
aktyvavimo Komisija informuos Europos 
išorės veiksmų tarnybą, kad būtų 
užtikrintas civilinės saugos operacijų ir 
bendrų Sąjungos ryšių su nukentėjusiąja 
šalimi derėjimas.

3. Nepažeidžiant 2 dalyje nurodyto
Komisijos vaidmens ir atsižvelgiant į 
būtinybę nedelsiant vykdyti reagavimo 
operacijas pasitelkiant mechanizmą, po jo 
aktyvavimo Komisija informuos Europos 
išorės veiksmų tarnybą, kad būtų 
užtikrintas civilinės saugos operacijų ir 
bendrų Sąjungos ryšių su nukentėjusiąja 
šalimi derėjimas. Komisija ir Europos 
išorės veiksmų tarnyba reguliariai keičiasi 
informacija siekdamos suderinti savo 
atitinkamą veiklą, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumas 
pagal ES sutarties 21 straipsnį. Jos 
reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą šiuo klausimu. 

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekiama sąveikos su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, ypač su veiksmais, kurie 
finansuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96.

11. Siekiama sąveikos su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, ypač su veiksmais, kurie 
finansuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96, ir su pagal bendrą saugumo 
ir gynybos politiką parengtais veiksmais.
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