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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący decyzji w 
sprawie unijnego mechanizmu ochrony ludności mającego na celu wzmocnienie unijnej 
zdolności do zapobiegania katastrofom i reagowania na nie, zarówno na terytorium UE, jak i 
poza nim.

Komisja Spraw Zagranicznych zdecydowanie popiera ogólne podejście zawarte we wniosku, 
dotyczące przekształcenia obecnego systemu ad-hoc w planowane wcześniej zarządzanie 
katastrofami, przy jednoczesnym poszanowaniu wiodącej roli i podstawowej 
odpowiedzialności państw członkowskich w zakresie ochrony ludności.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjmuje większe skupienie się na 
zapobieganiu i gotowości oraz podkreśla znaczenie wspólnej oceny ryzyka i wspólnego 
planowania ewentualnościowego. Podkreśla ona konieczność zapewnienia spójności z 
przyszłą realizacją klauzuli solidarności.

Wreszcie komisja podkreśla potrzebę osiągnięcia odpowiedniej równowagi między 
koniecznością szybkiego reagowania z jednej strony, a spójnością stosunków zewnętrznych 
UE z drugiej strony.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mechanizm powinien odgrywać 
ważną rolę we wdrażaniu artykułu 222 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, udostępniając w razie 
konieczności swoje zasoby i potencjał.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły



PE496.418v02-00 4/16 AD\916400PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Działając na rzecz dalszego tworzenia 
systemów wykrywania i wczesnego 
reagowania, Unia powinna wspierać 
państwa członkowskie w ograniczeniu do 
minimum czasu reakcji na klęski i 
katastrofy oraz ostrzeganiu o nich 
obywateli UE. Systemy te powinny 
również uwzględniać i wykorzystywać 
istniejące i przyszłe źródła oraz systemy 
informacji.

(9) Działając na rzecz dalszego tworzenia i 
lepszej integracji systemów wykrywania i 
wczesnego reagowania, Unia powinna 
wspierać państwa członkowskie w 
ograniczeniu do minimum czasu reakcji na 
klęski i katastrofy oraz ostrzeganiu o nich 
obywateli UE. Systemy te powinny 
również uwzględniać i wykorzystywać 
istniejące i przyszłe źródła oraz systemy 
informacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne służące stałemu 
zwiększaniu poziomu gotowości systemów 
ochrony ludności, personelu i obywateli na 
terytorium Unii. Obejmuje to programy 
szkoleniowe oraz sieć szkoleniową, na 
szczeblu Unii i państw członkowskich, w 
zakresie zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości do 
tych zjawisk oraz reagowania na nie, 
zgodnie z wezwaniem zawartym w 
konkluzjach Rady z dnia 14 listopada 2008 
r. dotyczących europejskich szkoleń z 
zakresu działań w przypadku katastrof.

(10) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne służące stałemu 
zwiększaniu poziomu gotowości systemów 
ochrony ludności i obywateli na terytorium 
Unii. Obejmuje to programy szkoleniowe 
oraz sieć szkoleniową, zarówno na 
szczeblu Unii, jak i państw członkowskich, 
w zakresie zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości do 
tych zjawisk oraz reagowania na nie, 
zgodnie z wezwaniem zawartym w 
konkluzjach Rady z dnia 14 listopada 2008 
r. dotyczących europejskich szkoleń z 
zakresu działań w przypadku katastrof.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy za stosowne 
zostanie uznane wykorzystanie do 
wsparcia ochrony ludności zasobów 
wojskowych, współpraca z wojskiem 

(19) W przypadku gdy za stosowne 
zostanie uznane wykorzystanie do 
wsparcia ochrony ludności zasobów 
wojskowych, współpraca z wojskiem 
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będzie przebiegać zgodnie z warunkami, 
procedurami i kryteriami ustalonymi przez 
Radę lub jej właściwe organy i 
dotyczącymi udostępniania na potrzeby 
mechanizmu zasobów wojskowych 
odpowiednich do ochrony ludności 
cywilnej.

powinna przebiegać zgodnie z warunkami, 
procedurami i kryteriami ustalonymi przez 
Radę lub jej właściwe organy i 
dotyczącymi udostępniania na potrzeby 
mechanizmu zasobów wojskowych 
odpowiednich do ochrony ludności 
cywilnej, a przede wszystkim powinna być 
zgodna z Wytycznymi na temat 
Wykorzystania Aktywów Obrony 
Wojskowej i Cywilnej przy udzielaniu 
pomocy w przypadku kataklizmów 
(wytyczne z Oslo) i Wytycznymi na temat 
Wykorzystania Aktywów Obrony 
Wojskowej i Cywilnej do wsparcia działań 
humanitarnych ONZ w przypadkach 
złożonych sytuacji kryzysowych (wytyczne 
MCDA). Cywilne i wojskowe struktury 
dowodzenia powinny działać niezależnie 
od siebie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jeżeli chodzi o katastrofy wywołane 
działaniami terrorystycznymi, wypadkami 
nuklearnymi lub radiologicznymi, 
mechanizm powinien obejmować jedynie 
działania służące zapewnieniu gotowości i 
reagowaniu, w zakresie należących do 
ochrony ludności.

(26) Jeżeli chodzi o katastrofy wywołane 
działaniami terrorystycznymi, wypadkami 
nuklearnymi lub radiologicznymi, 
mechanizm powinien obejmować jedynie 
działania służące zapewnieniu gotowości i 
reagowaniu, w zakresie należących do 
ochrony ludności. Inicjatywy w tym 
zakresie są koordynowane z działaniami 
podjętymi już w celu realizacji zaleceń 
Rady w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
chemicznego, biologicznego, 
radiologicznego i jądrowego w Unii 
Europejskiej – plan działania UE w 
obszarze CBRJ1 i uzupełniają te działania. 
________________
1 Konkluzje Rady z dnia 12 listopada 
2009 r. (dok. 15505/1/09 REV).

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne.
Cel niniejszej decyzji nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie działające indywidualnie, 
dlatego może być lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii ze względu na skalę lub 
skutki proponowanego działania.

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty przede wszystkim
ludzkie, ale i materialne. Cel niniejszej 
decyzji nie może zostać wystarczająco 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające indywidualnie, dlatego może 
być lepiej osiągnięty na szczeblu Unii ze 
względu na skalę lub skutki 
proponowanego działania, przy 
zachowaniu pełnej zgodności z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Mechanizm przyczynia się do 
wdrażania art. 222 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępy w osiągnięciu celów 
szczegółowych określonych w ust. 1 
oceniane są za pomocą wskaźników
dotyczących między innymi:

Postępy w osiągnięciu celów 
szczegółowych określonych w ust. 1 
oceniane są za pomocą wskaźników, przy 
czym w razie konieczności należy 
sprawdzić, czy wskaźniki te są 
odpowiednie do przeprowadzenia oceny 
postępów w realizacji poszczególnych 
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celów; wskaźniki dotyczą między innymi:

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami określone w art. 4;

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
mających plany zarządzania zagrożeniem
określone w art. 4;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem. Komisja i 
państwa członkowskie upewniają się, że 
poufne dane i informacje są należycie 
chronione. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK) 
zapewniającego stałą zdolność operacyjną i
służącą państwom członkowskim i Komisji 
na potrzeby Mechanizmu;

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK) w 
koordynacji z istniejącymi strukturami 
krajowymi i regionalnymi,
zapewniającego stałą zdolność operacyjną 
i służącego państwom członkowskim i 
Komisji na potrzeby Mechanizmu;
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządzanie wspólnym systemem 
łączności i informacji dla sytuacji 
kryzysowych (CECIS) w celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy CRK 
a punktami kontaktowymi w państwach 
członkowskich i dzielenia się przez nie 
informacjami;

b) zarządzanie wspólnym systemem 
łączności i informacji dla sytuacji 
kryzysowych (CECIS) w celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy CRK
a punktami kontaktowymi w państwach 
członkowskich i dzielenia się przez nie 
informacjami, a także promowanie 
połączenia tego systemu z istniejącymi 
platformami koordynacji kryzysowej 
Komisji i Rady;

Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do opracowania 
systemów wykrywania i wczesnego 
ostrzegania oraz systemów alarmowych w 
zakresie klęsk i katastrof, by umożliwić 
szybką reakcję oraz wspierać ich 
wzajemne połączenie, jak również 
połączenie ich z CRK i CECIS. Systemy 
takie uwzględniają i wykorzystują 
istniejące i przyszłe źródła i systemy 
informacji, monitorowania i wykrywania;

c) przyczynianie się do opracowania i 
lepszej integracji systemów wykrywania i 
wczesnego ostrzegania oraz systemów 
alarmowych w zakresie klęsk i katastrof, 
by umożliwić szybką reakcję oraz wspierać 
połączenie ich z CRK i CECIS. Systemy 
takie uwzględniają i wykorzystują 
istniejące i przyszłe źródła i systemy 
informacji, monitorowania i wykrywania;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 
miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 
miejscu oraz zapewnienie łączności z 
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potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi organami państwa 
występującego o udzielenie pomocy;

właściwymi organami państwa 
występującego o udzielenie pomocy;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja określa wymogi jakościowe 
dotyczące potencjału, który ma zostać 
zgłoszony do Europejskiego Potencjału 
Reagowania Kryzysowego. Państwa 
członkowskie odpowiadają za zapewnienie 
jakości swojego potencjału.

3. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi określa wymogi jakościowe 
dotyczące potencjału, który może zostać 
zgłoszony do Europejskiego Potencjału 
Reagowania Kryzysowego. Państwa 
członkowskie odpowiadają za zapewnienie 
jakości swojego potencjału.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia procedurę 
certyfikacji i rejestracji potencjału
udostępnianego przez państwa 
członkowskie na potrzeby Europejskiego 
Potencjału Reagowania Kryzysowego.

4. Komisja ustanawia i prowadzi procedurę 
certyfikacji i rejestracji potencjału, który
państwa członkowskie mogą udostępnić na 
potrzeby Europejskiego Potencjału 
Reagowania Kryzysowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Potencjał zarejestrowany w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego jest 
udostępniany na potrzeby operacji 
reagowania kryzysowego w ramach 
Mechanizmu na wezwanie Komisji 
przekazane za pośrednictwem CRK.

6. Potencjał zarejestrowany w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego jest
w zasadzie udostępniany na potrzeby 
operacji reagowania kryzysowego w 
ramach Mechanizmu na wezwanie Komisji 
przekazane za pośrednictwem CRK.
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Państwa członkowskie informują Komisję 
jak najszybciej o wszelkich przyczynach, 
które uniemożliwiają im udostępnienie 
tego potencjału w przypadku określonej 
sytuacji kryzysowej.

Państwa członkowskie podejmują 
ostateczną decyzje o jego rozmieszczeniu 
oraz informują Komisję jak najszybciej o 
wszelkich krajowych sytuacjach 
kryzysowych lub innych poważnych
przyczynach, które uniemożliwiają im 
udostępnienie tego potencjału w przypadku 
określonej sytuacji kryzysowej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja monitoruje postępy na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie potencjału i, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, ustala luki w europejskim 
potencjale reagowania kryzysowego.

1. W pełni szanując dobrowolny charakter 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego określonego w art. 11,
Komisja monitoruje postępy na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie potencjału i, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, ustala luki w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja wspiera państwa członkowskie 
w reagowaniu na braki w potencjale oraz w 
ich wypełnieniu w najbardziej właściwy i 
finansowo efektywny sposób, w tym 
poprzez:

2. Komisja wspiera zainteresowane
państwa członkowskie w reagowaniu na 
braki w potencjale oraz w ich uzupełnianiu 
w sposób uznany przez państwa 
członkowskie za najbardziej właściwy i 
opłacalny, w tym poprzez:

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i Komisja 
określają wspólnie kryteria oceny tego, 
czy działania na rzecz uzupełniania takich 
braków potencjału są odpowiednie i 
opłacalne.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Potencjał stworzony zgodnie z 
niniejszym artykułem pozostaje pod 
kontrolą zainteresowanych państw 
członkowskich i jest przez nie zarządzany. 
Komisja opracowuje wzory umów między 
Komisją a zaangażowanymi państwami 
członkowskimi. Państwa członkowskie 
zarządzające potencjałem odpowiadają za 
jego rejestrację zgodnie z procedurami 
krajowymi.

3. Potencjał stworzony zgodnie z 
niniejszym artykułem pozostaje pod 
kontrolą zainteresowanych państw 
członkowskich i jest przez nie zarządzany
w oparciu o umowy między Komisją a 
zaangażowanymi państwami 
członkowskimi. Państwa członkowskie 
zarządzające potencjałem odpowiadają za 
jego rejestrację zgodnie z procedurami 
krajowymi.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Potencjał ten stanowi część
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego. Jest on dostępny na potrzeby 
operacji reagowania kryzysowego w 
ramach Mechanizmu na wniosek Komisji 
przekazany za pośrednictwem ERK.
Potencjał, który nie jest aktualnie 
wykorzystywany w ramach Mechanizmu 
jest dostępny dla państw członkowskich 
zarządzających nim na ich potrzeby 

4. Potencjał ten stanowi część dobrowolnej 
puli Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego. Jest on dostępny na potrzeby 
operacji reagowania kryzysowego w 
ramach Mechanizmu na wniosek Komisji 
przekazany za pośrednictwem ERK.
Potencjał, który nie jest aktualnie 
wykorzystywany w ramach Mechanizmu 
jest dostępny dla państw członkowskich 
zarządzających nim na ich potrzeby 
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krajowe. krajowe.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają odpowiednią widoczność 
potencjału stworzonego zgodnie z 
niniejszym artykułem.

5. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają odpowiednią widoczność 
potencjału stworzonego zgodnie z 
niniejszym artykułem zarówno na szczeblu 
UE, jak i państw członkowskich.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Co dwa lata Komisja informuje 
Parlament i Radę o postępach w 
osiągnięciu celów w zakresie potencjału 
oraz pozostałych brakach w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego.

6. Co dwa lata Komisja informuje 
Parlament i Radę o postępach w 
osiągnięciu celów w zakresie potencjału 
oraz pozostałych brakach w dobrowolnej 
puli Europejskiego Potencjału
Reagowania Kryzysowego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki wspierania państw 
członkowskich w tworzeniu potencjału 
reagowania, który nie jest dostępny w
Europejskim Potencjale Reagowania 
Kryzysowego, lub jego ilość jest 
niewystarczająca;

a) warunki wspierania państw 
członkowskich w tworzeniu potencjału 
reagowania, który nie jest dostępny w
ramach dobrowolnej puli Europejskiego 
Potencjału Reagowania Kryzysowego, lub 
jego ilość jest niewystarczająca;

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tryby stworzenia potencjału reagowania 
na szczeblu Unii mającego służyć jako 
wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami;

skreślona

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tryby zarządzania potencjałem 
wymienionym w lit. a) i b) oraz jego 
konserwacji;

c) tryby zarządzania potencjałem
zarejestrowanym w dobrowolnej puli 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego wymienionym w lit. a) i b) 
oraz jego konserwacji;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opracowanie wytycznych dotyczących 
unijnych i międzynarodowych szkoleń w 
zakresie ochrony cywilnej, w tym szkoleń 
dotyczących zapobiegania, zapewniania 
gotowości oraz reagowania;

b) opracowanie wytycznych dotyczących 
unijnych i międzynarodowych szkoleń w 
zakresie ochrony cywilnej z 
wykorzystaniem doświadczeń zdobytych 
już przez państwa członkowskie, w tym 
szkoleń dotyczących zapobiegania, 
zapewniania gotowości oraz reagowania;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie kontaktu z państwem c) utrzymywanie kontaktu z państwem 
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trzecim, w którym wystąpiła sytuacja 
nadzwyczajna, w zakresie szczegółów 
technicznych, takich jak dokładne 
potrzeby, aprobowanie ofert oraz 
praktyczne uzgodnienia dotyczące 
przyjmowania i rozprowadzania pomocy 
na szczeblu lokalnym;

trzecim, w którym wystąpiła sytuacja 
nadzwyczajna, i z państwami 
członkowskimi w zakresie szczegółów 
technicznych, takich jak dokładne 
potrzeby, aprobowanie ofert oraz 
praktyczne uzgodnienia dotyczące 
przyjmowania i rozprowadzania pomocy 
na szczeblu lokalnym;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla roli Komisji 
określonej w ust. 2 oraz z uwzględnieniem 
konieczności niezwłocznej reakcji 
operacyjnej za pośrednictwem 
Mechanizmu, po jego uruchomieniu 
Komisja informuje o tym Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych, by 
zapewnić spójność między operacją 
ochrony ludności oraz ogólnymi 
stosunkami Unii z dotkniętym państwem.

3. Bez uszczerbku dla roli Komisji 
określonej w ust. 2 oraz z uwzględnieniem 
konieczności niezwłocznej reakcji 
operacyjnej za pośrednictwem 
Mechanizmu, po jego uruchomieniu 
Komisja informuje o tym Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych, by 
zapewnić spójność między operacją 
ochrony ludności oraz ogólnymi 
stosunkami Unii z dotkniętym państwem.
Komisja i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych regularnie wymieniają 
informacje z myślą o koordynacji ich 
działań, aby zapewnić spójność unijnych 
działań zewnętrznych, zgodnie z art. 21 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przekazują one 
Parlamentowi regularnie informacje na 
ten temat. 

Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Dąży się do uzyskania synergii z 
innymi instrumentami Unii, w 
szczególności z działaniami 
finansowanymi na mocy rozporządzenia

11. Dąży się do uzyskania synergii z 
innymi instrumentami Unii, w 
szczególności z działaniami 
finansowanymi na mocy rozporządzenia
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(WE) nr 1257/96. (WE) nr 1257/96 i z działaniami 
realizowanymi w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony.
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