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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão 
relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União, que visa reforçar a capacidade de 
prevenção e de resposta da UE a catástrofes, dentro e fora das suas fronteiras.

A Comissão dos Assuntos Externos aprova, em linhas gerais, a proposta, que consiste em 
transformar o atual sistema, caracterizado por intervenções ad hoc, num sistema de gestão de 
catástrofes previamente planeado, que respeite simultaneamente o papel e a responsabilidade 
fundamental dos Estados-Membros em matéria de proteção civil.

Além disso, a Comissão dos Assuntos Externos acolhe favoravelmente o maior destaque dado 
à prevenção e à preparação, salientando a importância da gestão partilhada de riscos e dos 
planos de emergência. Sublinha também a necessidade de se salvaguardar a coerência com a 
aplicação próxima da cláusula de solidariedade.

Finalmente, a comissão chama a atenção para a necessidade de se alcançar um equilíbrio 
adequado entre, por um lado, a imperatividade da rapidez da resposta e, por outro, a coerência 
das relações externas da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Importa que o Mecanismo 
desempenhe um papel fundamental na 
implementação do artigo 222.º Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, disponibilizando para tal os 
seus recursos e as suas capacidades, na 
medida do necessário.

Alteração 2
Proposta de decisão
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento dos sistemas de deteção e 
alerta precoce, a União deve ajudar os 
Estados-Membros a minimizar o tempo de 
resposta a catástrofes e de alerta dos 
cidadãos da União. Tais sistemas devem ter 
em conta e tomar como base as fontes e 
sistemas de informação existentes e 
futuros.

(9) Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento e uma melhor integração
dos sistemas de deteção e alerta precoce, a 
União deve ajudar os Estados-Membros a 
minimizar o tempo de resposta a 
catástrofes e de alerta dos cidadãos da 
União. Tais sistemas devem ter em conta e 
tomar como base as fontes e sistemas de 
informação existentes e futuros.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral destinado a melhorar 
continuamente o nível de preparação dos 
sistemas de proteção civil, do seu pessoal e 
dos cidadãos na UE. Para tal, é necessário 
prever, a nível da União e dos Estados-
-Membros, programas de formação e redes 
de formação em prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes, tal como solicitado 
nas Conclusões do Conselho de 14 de 
novembro de 2008 sobre a formação no 
domínio da gestão de catástrofes.

(10) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral destinado a melhorar 
continuamente o nível de preparação dos 
sistemas de proteção civil e dos cidadãos 
na UE. Para tal, é necessário prever, tanto
a nível da União, como dos Estados-
-Membros, programas de formação e redes 
de formação em prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes, tal como solicitado 
nas Conclusões do Conselho de 14 de 
novembro de 2008 sobre a formação no 
domínio da gestão de catástrofes.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Sempre que a utilização de 
capacidades militares em apoio das 
operações de proteção civil seja 
considerada adequada, a cooperação com 
os militares seguirá as modalidades, 
procedimentos e critérios estabelecidos 
pelo Conselho ou pelos seus órgãos 

(19) Sempre que a utilização de 
capacidades militares em apoio das 
operações de proteção civil seja 
considerada adequada, a cooperação com 
os militares seguirá as modalidades, 
procedimentos e critérios estabelecidos 
pelo Conselho ou pelos seus órgãos 
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competentes para a colocação à disposição 
do Mecanismo das capacidades militares 
necessárias à proteção das populações 
civis.

competentes para a colocação à disposição 
do Mecanismo das capacidades militares 
necessárias à proteção das populações 
civis, em consonância, designadamente, 
com as "Diretrizes sobre a Utilização de 
Meios Militares Estrangeiros e da 
Proteção Civil na Resposta a Catástrofes"
(Diretrizes de Oslo) e as "Diretrizes sobre 
Utilização de Meios Militares e da 
Proteção Civil para apoiar Ações 
Humanitárias das Nações Unidas em 
Situações de Emergência de Grande 
Complexidade" (Diretrizes MCDA).
Importa que as cadeias de comando civil e 
militar se mantenham dissociadas.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) No que se refere às catástrofes 
causadas por atos terroristas ou por 
acidentes nucleares ou radiológicos, o 
Mecanismo deve abranger apenas as ações 
de preparação e resposta no âmbito das 
competências da proteção civil.

(26) No que se refere às catástrofes 
causadas por atos terroristas ou por 
acidentes nucleares ou radiológicos, o 
Mecanismo deve abranger apenas as ações 
de preparação e resposta no âmbito das 
competências da proteção civil. As 
iniciativas neste domínio são coordenadas 
e completam as ações já empreendidas no 
âmbito da implementação das conclusões 
do Conselho sobre o reforço da segurança 
química, biológica, radiológica e nuclear 
na União Europeia – plano de ação 
QBRN da UE1. 
________________
1 Conclusões do Conselho de 12 de 
novembro de 2009, 15505.1.09 REV.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

(3) A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao 
mínimo, principalmente, a perda de vidas 
humanas, mas também de bens materiais. 
Os objetivos da presente decisão não 
podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União, no respeito escrupuloso 
pelos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Mecanismo contribui para a 
execução do artigo 222.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os progressos alcançados na concretização 
dos objetivos específicos enunciados no 
n.º 1 serão avaliados com base em 
indicadores que têm em conta, 
nomeadamente:

Os progressos alcançados na concretização 
dos objetivos específicos enunciados no 
n.º 1 serão avaliados com base em 
indicadores que permitirão analisar, caso 
seja adequado, se tais indicadores serão 
os mais adequados para aferir a 
concretização dos objetivos específicos em 
causa; os indicadores têm em conta, 
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nomeadamente:

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes, medidos em função do número 
de Estados-Membros que dispõem planos 
de gestão de catástrofes, tal como previsto 
no artigo 4.º;

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes, medidos em função do número 
de Estados-Membros que dispõem planos 
de gestão de riscos, tal como previsto no 
artigo 4.º;

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos.

(1) A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos. A Comissão e os Estados-Membros 
devem certificar-se de que as informações 
e os dados de caráter sigiloso disponham 
da máxima proteção.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituir e gerir o Centro de Resposta de 
Emergência (CRE) com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros e 
da Comissão para efeitos do Mecanismo;

(a) Instituir e gerir o Centro de Resposta de 
Emergência (CRE), em coordenação com 
as estruturas nacionais e regionais 
existentes, com capacidade operacional 24 
horas por dia e 7 dias por semana, ao 
serviço dos Estados-Membros e da 
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Comissão, para efeitos do Mecanismo;

Alteração 12
Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gerir um Sistema Comum de 
Comunicação de Informação de 
Emergência (CECIS) para permitir a 
comunicação e o intercâmbio de 
informações entre o CRE e os pontos de 
contacto dos Estados-Membros;

(b) Gerir um Sistema Comum de 
Comunicação de Informação de 
Emergência (CECIS) para permitir a 
comunicação e o intercâmbio de 
informações entre o CRE e os pontos de 
contacto dos Estados-Membros e para 
promover a sua articulação com 
plataformas de gestão de crise existentes 
na Comissão e no Conselho;

Alteração 13
Proposta de decisão
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contribuir para o desenvolvimento dos 
sistemas de deteção, alerta e alerta precoce 
em caso de catástrofes, a fim de possibilitar 
uma resposta rápida e promover a sua
interligação e articulação com o CRE e o 
CECIS. Esses sistemas devem ter em conta 
e utilizar como base as fontes e sistemas de 
informação, vigilância e deteção existentes 
e futuros;

(c) Contribuir para o desenvolvimento e 
para uma melhor integração dos sistemas 
de deteção, alerta e alerta precoce em caso 
de catástrofes, a fim de possibilitar uma 
resposta rápida e promover a sua 
articulação com o CRE e o CECIS. Esses 
sistemas devem ter em conta e utilizar 
como base as fontes e sistemas de 
informação, vigilância e deteção existentes 
e futuros;

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
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ajuda de emergência e assegurar a ligação 
com as autoridades competentes do Estado 
que requer a assistência, sempre que 
necessário e adequado,

ajuda de emergência e assegurar a ligação 
com as autoridades competentes do Estado 
que requer a assistência,

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve definir os requisitos de 
qualidade aplicáveis aos meios a afetar à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência. Os Estados-Membros serão 
responsáveis por garantir a sua qualidade.

3. A Comissão deve, em colaboração com 
os Estados-Membros, definir os requisitos 
de qualidade aplicáveis aos meios que 
poderão ser afetados à Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. Os 
Estados-Membros serão responsáveis por 
garantir a sua qualidade.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece e gere um 
processo de certificação e registo dos 
meios que os Estados-Membros colocam à 
disposição da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência.

4. A Comissão estabelece e gere um 
processo de certificação e registo dos 
meios que os Estados-Membros podem pôr
à disposição da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência.

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem, em princípio, estar disponíveis 
para operações de resposta de emergência 
no âmbito do Mecanismo, mediante pedido 



PE496.418v03-00 10/16 AD\916400PT.doc

PT

por intermédio do CRE. Os Estados-
-Membros devem informar a Comissão, o 
mais rapidamente possível, de quaisquer 
razões imperiosas que os impeçam de 
disponibilizar esses meios numa 
emergência específica.

da Comissão por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem ter a última 
palavra quanto ao seu emprego e informar 
a Comissão, o mais rapidamente possível, 
de quaisquer situações de emergência 
interna ou outras razões ponderosas que 
os impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve monitorizar os 
progressos realizados na consecução dos 
objetivos de capacidade e, em cooperação 
com os Estados-Membros, identificar 
eventuais lacunas a nível da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência.

1. No respeito escrupuloso pela natureza 
voluntária da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, tal como 
definida no artigo 11.º, a Comissão deve 
monitorizar os progressos realizados na 
consecução dos objetivos de capacidade e, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
identificar eventuais lacunas a nível da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência.

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ajudar os Estados-
-Membros a lidar com as lacunas de 
capacidade e a colmatar tais lacunas da 
forma mais adequada e mais eficaz em 
termos de custos, nomeadamente:

2. A Comissão deve ajudar os Estados-
-Membros interessados a lidar com as 
lacunas de capacidade e a colmatar tais 
lacunas da forma que os Estados-Membros 
julgarem mais adequada e mais eficaz em 
termos de custos, nomeadamente:

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros e a Comissão
devem identificar em conjunto os critérios 
que visem avaliar a adequação e a 
eficácia em termos de custos das ações 
para colmatar tais lacunas.

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As capacidades constituídas nos termos 
do presente artigo são controladas e geridas 
pelos Estados-Membros interessados. A 
Comissão deve elaborar modelos de
acordos a estabelecer entre a Comissão e os 
Estados-Membros envolvidos. Os Estados-
-Membros que gerem os meios são 
responsáveis pelo seu registo em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais.

(3) As capacidades constituídas nos termos 
do presente artigo são controladas e geridas 
pelos Estados-Membros interessados com 
base em acordos a estabelecer entre a 
Comissão e os Estados-Membros 
envolvidos.  Os Estados-Membros que 
gerem os meios são responsáveis pelo seu 
registo em conformidade com os 
procedimentos nacionais.

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. 
Estarão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão, 
por intermédio do CRE. Quando não estão 
a ser utilizados no âmbito do Mecanismo, 
estes meios devem estar disponíveis para 
responder às necessidades nacionais dos 
Estados-Membros que os gerem.

4. Estes meios farão parte da reserva 
voluntária da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência. Estarão 
disponíveis para operações de resposta de 
emergência no âmbito do Mecanismo, 
mediante pedido da Comissão, por 
intermédio do CRE. Quando não estão a 
ser utilizados no âmbito do Mecanismo, 
estes meios devem estar disponíveis para 
responder às necessidades nacionais dos 



PE496.418v03-00 12/16 AD\916400PT.doc

PT

Estados-Membros que os gerem.

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar uma adequada 
visibilidade das capacidades desenvolvidas 
em conformidade com o presente artigo.

(5) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar uma adequada 
visibilidade das capacidades desenvolvidas 
em conformidade com o presente artigo, 
quer à escala da UE, quer ao nível dos 
Estados-Membros.

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho, de dois em dois 
anos, sobre os progressos realizados na 
concretização dos objetivos de capacidade, 
bem como sobre as lacunas remanescentes 
na Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência.

6. A Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho, de dois em dois 
anos, sobre os progressos realizados na 
concretização dos objetivos voluntários de 
capacidade, bem como sobre as lacunas 
remanescentes na reserva voluntária da
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência.

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Modalidades de apoio aos Estados-
-Membros no desenvolvimento de 
capacidades de resposta que não estejam de 
outro modo disponíveis, ou não o estejam 
em quantidade suficiente, no âmbito da 
Capacidade Europeia de Resposta de 

(a) Modalidades de apoio aos Estados-
-Membros no desenvolvimento de 
capacidades voluntárias de resposta que 
não estejam de outro modo disponíveis, ou 
não o estejam em quantidade suficiente, no 
âmbito da reserva voluntária da
Capacidade Europeia de Resposta de 
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Emergência; Emergência;

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Modalidades de desenvolvimento de 
capacidades de resposta, a nível da União 
Europeia, que sirvam de amortecedor 
comum contra riscos partilhados;

Suprimido

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Modalidades de gestão e manutenção 
das capacidades mencionadas nas 
alíneas a) e b);

(c) Modalidades de gestão e manutenção 
das capacidades inscritas na reserva 
voluntária da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência mencionadas nas 
alíneas a) e b);

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Elaboração de orientações sobre a 
formação em matéria de proteção civil a 
nível da UE e a nível internacional, 
incluindo formação em prevenção,
preparação e resposta;

(b) Elaboração de orientações sobre a 
formação em matéria de proteção civil a 
nível da UE e a nível internacional, 
passível de aproveitar a experiência já 
adquirida pelos Estados-Membros,
incluindo formação em prevenção, 
preparação e resposta;

Alteração 29
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Proposta de decisão
Artigo 16 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estabelecimento de contactos com o 
país terceiro afetado a respeito de 
pormenores técnicos como a natureza 
precisa das necessidades de assistência, a 
aceitação de ofertas e as modalidades 
práticas da receção e distribuição a nível 
local da assistência;

(c) Estabelecimento de contactos com o 
país terceiro afetado e com os Estados-
-Membros a respeito de pormenores 
técnicos como a natureza precisa das 
necessidades de assistência, a aceitação de 
ofertas e as modalidades práticas da 
receção e distribuição a nível local da 
assistência;

Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das funções da Comissão 
enunciadas no n.º 2, e para garantir uma 
resposta operacional imediata através do 
Mecanismo, a Comissão deve, sempre que 
o Mecanismo seja acionado, informar 
desse facto o Serviço Europeu para a Ação 
Externa, a fim de assegurar a coerência 
entre as operações no domínio da proteção 
civil e as relações globais da União com o 
país afetado.

3. Sem prejuízo das funções da Comissão 
enunciadas no n.º 2, e para garantir uma 
resposta operacional imediata através do 
Mecanismo, a Comissão deve, sempre que 
o Mecanismo seja acionado, informar 
desse facto o Serviço Europeu para a Ação 
Externa, a fim de assegurar a coerência 
entre as operações no domínio da proteção 
civil e as relações globais da União com o 
país afetado. A Comissão e o Serviço 
Europeu para a Ação Externa trocam 
regularmente informações com o objetivo 
de concertar as respetivas atividades, a 
fim de salvaguardar a coerência da ação 
externa da União, nos termos do disposto 
no artigo 21.º do Tratado da União 
Europeia. A Comissão e o Serviço 
Europeu para a Ação Externa devem 
transmitir informações sobre esta matéria 
ao Parlamento Europeu com caráter de 
regularidade. 

Alteração 31
Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Devem procurar-se sinergias com 
outros instrumentos da União, 
nomeadamente, com ações financiadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1257/96.

11. Devem procurar-se sinergias com 
outros instrumentos da União, 
nomeadamente, com ações financiadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1257/96 e 
com ações desenvolvidas ao abrigo da 
Política Comum de Segurança e Defesa.
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