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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de decizie privind un 
mecanism de protecție civilă al Uniunii, care vizează consolidarea capacităților UE de 
prevenire a dezastrelor și de răspuns la acestea, atât în interiorul cât și în afara teritoriului UE.

Comisia pentru afaceri externe sprijină în linii mari abordarea generală a propunerii, ce 
vizează transformarea actuală a sistemului ad-hoc de gestionare a dezastrelor într-o gestionare 
pre-planificată a dezastrelor, respectând , totodată, rolul de lider și responsabilitatea principală 
a statelor membre în materie de protecție civilă.

În plus, Comisia pentru afaceri externe salută atenția mai mare acordată prevenirii și pregătirii 
și subliniază importanța evaluării în comun a riscurilor, precum și a planificării în comun 
pentru situații de urgență. Comisia subliniază, totodată, necesitatea de a asigura coerența cu 
viitoarea implementare a clauzei de solidaritate.

În final, Comisia subliniază că trebuie realizat un echilibru adecvat între imperativul unei 
reacții rapide, pe de o parte, și coerența relațiilor externe ale UE, pe de alta.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru mediu, educație publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Mecanismul ar trebui să joace un rol 
esențial în punerea în aplicare a 
articolului 222 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, prin 
punerea la dispoziție a resurselor și a 
capabilităților sale, dacă este necesar.

Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare.

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară și la o mai bună integrare a 
sistemelor de detectare și avertizare 
timpurie, Uniunea trebuie să acorde 
asistență statelor membre pentru reducerea 
la minimum a intervalului de timp necesar 
pentru răspuns în caz de dezastre și pentru 
alertare a cetățenilor Uniunii. Aceste 
sisteme trebuie să ia în considerare și să 
valorifice sursele și sistemele de informare 
existente și viitoare.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Mecanismul trebuie să includă un 
cadru general de politică având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă, al personalului și cetățenilor la 
nivelul Uniunii. Cadrul menționat cuprinde 
programe de formare și o rețea de formare, 
la nivel de Uniune și de stat membru, în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns 
în caz de dezastre, astfel cum se prevede în 
Concluziile Consiliului din 14 noiembrie 
2008 privind acordurile pentru formarea în 
domeniul gestionării dezastrelor la nivel 
european.

(10) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă și a cetățenilor la nivelul Uniunii. 
Cadrul menționat cuprinde programe de 
formare și o rețea de formare, atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivelul statului 
membru, în materie de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 14 
noiembrie 2008 privind acordurile pentru 
formarea în domeniul gestionării 
dezastrelor la nivel european.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care se ia în considerare
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 

(19) În cazul în care se ia în considerare, în 
ultimă instanță, utilizarea de capacități 
militare în vederea asigurării unui nivel 
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operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare trebuie să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia în vederea punerii 
la dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile.

corespunzător al operațiunilor de protecție 
civilă, cooperarea cu serviciile militare 
trebuie să urmeze modalitățile, procedurile 
și criteriile stabilite de Consiliu sau de 
organismele competente ale acestuia în 
vederea punerii la dispoziția mecanismului 
a capacităților militare relevante pentru 
protecția populației civile și, în special, 
Orientările privind folosirea resurselor 
militare și de protecție civilă străine în 
cadrul operațiunilor de ajutor în caz de 
dezastre (Orientările de la Oslo) și 
directivele privind utilizarea resurselor 
militare și de protecție civilă în situații de 
urgență complexe (Orientările MCDA).
Lanțurile de comandă civile și militare 
trebuie să rămână separate.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În ceea ce privește dezastrele cauzate 
de acțiuni teroriste, accidente nucleare sau 
radiologice, mecanismul trebuie să prevadă 
doar acțiunile de pregătire și răspuns care 
se înscriu în domeniul protecției civile.

(26) În ceea ce privește dezastrele cauzate 
de acțiuni teroriste, accidente nucleare sau 
radiologice, mecanismul trebuie să prevadă 
doar acțiunile de pregătire și răspuns care 
se înscriu în domeniul protecției civile.
Inițiativele în acest sens trebuie să se 
coordoneze și să completeze acțiunile 
întreprinse deja pentru implementarea 
concluziilor Consiliului privind 
consolidarea securității chimice, 
biologice, radiologice și nucleare în 
Uniunea Europeană - un Plan de acțiune 
a UE în domeniul CBRN1. 
________________
1 Concluziile Consiliului 15505/1/09 REV 
din 12 noiembrie.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești și cele 
materiale. Obiectivul prezentei decizii nu 
poate fi îndeplinit în suficientă măsură de 
statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Intervenția Uniunii consolidează 
capacitatea de prevenire, pregătire și 
răspuns a statelor membre pentru a face 
față unor dezastre majore, reducându-se la 
minimum în special pierderile de vieți 
omenești, dar și cele materiale. Obiectivul 
prezentei decizii nu poate fi îndeplinit în 
suficientă măsură de statele membre 
acționând individual și, având în vedere 
amploarea sau efectele acțiunilor propuse, 
se poate realiza mai bine la nivelul Uniunii
cu respectarea deplină a principiilor 
subsidiarității și proporționalității..

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Mecanismul va contribui la aplicarea 
articolului 222 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la alineatul 
(1) se evaluează prin indicatori care se 
referă inter alia la:

Progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la alineatul 
(1) se evaluează prin indicatori, analizând 
după caz, dacă acești indicatori sunt 
adecvați pentru măsurarea îndeplinirii 
obiectivelor de specialitate; indicatorii se 
referă, inter alia, la:

Amendamentul 9
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
dezastrelor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 4;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
riscurilor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 4;

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor. Comisia și 
statele membre se asigură că informațiile 
și datele clasificate sunt protejate în mod 
corespunzător.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
care asigură o capacitate operațională de 24 
de ore din 24, 7 zile pe săptămână și 
deservește statele membre și Comisia în 
sensul mecanismului;

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
în coordonare cu structurile naționale și 
regionale existente, care asigură o 
capacitate operațională de 24 de ore din 24, 
7 zile pe săptămână și deservește statele 
membre și Comisia în sensul 
mecanismului;
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Amendamentul 12
Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionează sistemul comun de 
comunicare și informare în caz de urgență 
(CECIS) pentru a permite comunicarea și 
schimbul de informații între CRSU și 
punctele de contact din statele membre;

(b) gestionează sistemul comun de 
comunicare și informare în caz de urgență 
(CECIS) pentru a permite comunicarea și 
schimbul de informații între CRSU și 
punctele de contact din statele membre și 
pentru a promova legăturile cu 
platformele de coordonare a crizelor 
existente la nivelul Consiliului și 
Comisiei;

Amendamentul 13
Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la dezvoltarea unor sisteme 
de detectare, avertizare timpurie și alertă 
rapidă în caz de dezastre pentru a permite 
un răspuns rapid și contribuie la 
promovarea interconexiunilor și
conexiunilor acestora cu CRSU și CECIS; 
sistemele menționate trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare, monitorizare și 
detectare existente și viitoare;

(c) contribuie la dezvoltarea și mai buna 
integrare a unor sisteme de detectare, 
avertizare timpurie și alertă rapidă în caz 
de dezastre pentru a permite un răspuns 
rapid și contribuie la promovarea 
interconexiunilor și conexiunilor acestora 
cu CRSU și CECIS; sistemele menționate 
trebuie să ia în considerare și să valorifice 
sursele și sistemele de informare, 
monitorizare și detectare existente și 
viitoare;

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în situații de urgență și, în 
cazul în care este necesar și după caz,
asigurarea legăturii cu autoritățile 

− facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în situații de urgență și 
asigurarea legăturii cu autoritățile 
competente ale statului care solicită 
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competente ale statului care solicită 
asistență,

asistență,

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia definește cerințele de calitate 
pentru capacitățile ce urmează a fi 
dedicate Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

3. Comisia definește, în cooperare cu 
statele membre, cerințele de calitate pentru 
capacitățile ce ar putea fi dedicate
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia instituie și gestionează un 
proces de certificare și înregistrare a 
capacităților pe care statele membre le pun
la dispoziția Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

4. Comisia instituie și gestionează un 
proces de certificare și înregistrare a 
capacităților pe care statele membre le pot 
pune la dispoziția Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 

6. Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt, în principiu, puse la 
dispoziție pentru operațiuni de răspuns în 
situații de urgență în temeiul 
mecanismului, la solicitarea Comisiei, prin 
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informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență.

CRSU. Statele membre păstrează decizia 
ultimă privind desfășurarea lor și 
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice urgențe naționale sau 
alte motive serioase care le împiedică să 
pună la dispoziție capacitățile respective 
într-o anumită situație de urgență.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate și, 
acționând în cooperare cu statele membre, 
identifică lacunele Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

1. Respectând integral caracterul voluntar 
al Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență, definit în articolul 11, 
Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate și, 
acționând în cooperare cu statele membre, 
identifică lacunele Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și a eliminării acestora în modul 
cel mai adecvat și mai eficient din punct de 
vedere al costurilor, inclusiv prin 
următoarele metode:

2. Comisia sprijină statele membre 
interesate în vederea abordării lacunelor în 
materie de capacitate și a eliminării 
acestora, acolo unde sunt acceptate de 
statele membre ca fiind modul cel mai 
adecvat și mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, inclusiv prin următoarele 
metode:

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre și Comisia trebuie să 
coopereze pentru identificarea criteriilor 
de evaluare a gradului de adecvare și a 
eficienței costurilor pe care le presupune 
rezolvarea unor astfel de lacune la nivelul 
capacităților;

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Capacitățile dezvoltate în conformitate 
cu prezentul articol sunt controlate și 
gestionate de către statele membre 
interesate. Comisia elaborează modele 
pentru acordurile între Comisie și statele 
membre implicate. Statele membre care 
gestionează capacitățile dețin 
responsabilitatea înregistrării acestora în 
conformitate cu procedurile naționale.

(3) Capacitățile dezvoltate în conformitate 
cu prezentul articol sunt controlate și 
gestionate de către statele membre 
interesate, pe baza acordurilor între 
Comisie și statele membre implicate  
Statele membre care gestionează 
capacitățile dețin responsabilitatea 
înregistrării acestora în conformitate cu 
procedurile naționale.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Acestea sunt disponibile 
pentru operațiuni de răspuns în situații de 
urgență în cadrul mecanismului, la 
solicitarea Comisiei, prin CRSU. Atunci 
când nu sunt utilizate în cadrul 
mecanismului, capacitățile rămân 
disponibile pentru a fi utilizate în scopuri 
naționale de către statele membre care le 

4. Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență, rezultată în urma 
punerii voluntare în comun a 
capacităților. Acestea sunt disponibile 
pentru operațiuni de răspuns în situații de 
urgență în cadrul mecanismului, la 
solicitarea Comisiei, prin CRSU. Atunci 
când nu sunt utilizate în cadrul 
mecanismului, capacitățile rămân 
disponibile pentru a fi utilizate în scopuri 
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gestionează. naționale de către statele membre care le 
gestionează.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a capacităților 
dezvoltate în conformitate cu prezentul 
articol.

(5) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a capacităților 
dezvoltate în conformitate cu prezentul 
articol atât la nivelul Uniunii, cât și al 
statelor membre.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul la fiecare doi ani cu 
privire la progresele înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor în materie de 
capacitate și la lacunele care persistă în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență.

6. Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul la fiecare doi ani cu 
privire la progresele înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor voluntare în 
materie de capacitate și la lacunele care 
persistă în cadrul procesului de punere 
voluntară în comun a Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modalități de sprijinire a statelor 
membre în vederea dezvoltării de capacități 
de răspuns care nu sunt disponibile sau nu 
sunt disponibile în cantități suficiente în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență;

(a) modalități de sprijinire a statelor 
membre în vederea dezvoltării voluntare de 
capacități de răspuns care nu sunt 
disponibile sau nu sunt disponibile în 
cantități suficiente în cadrul punerii 
voluntare în comun a Capacității europene 
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de răspuns în situații de urgență;

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modalități de dezvoltare a unor 
capacități de răspuns la nivelul Uniunii 
care să servească drept bază comună de 
protecție împotriva riscurilor partajate;

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalități de gestionare și întreținere a 
capacităților menționate la literele (a) și 
(b);

(c) modalități de gestionare și întreținere a 
capacităților înregistrate în ansamblul 
voluntar al Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență și
menționate la literele (a) și (b);

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) elaborează orientări privind formarea în 
materie de protecție civilă pe teritoriul 
Uniunii și la nivel internațional, inclusiv 
formarea în materie de prevenire, pregătire 
și răspuns;

(b) elaborează orientări privind formarea în 
materie de protecție civilă pe teritoriul 
Uniunii și la nivel internațional, profitând 
de experiențele anterioare ale statelor 
membre, inclusiv formarea în materie de 
prevenire, pregătire și răspuns;

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea legăturii cu țara terță afectată 
cu privire la anumite detalii tehnice, 
precum necesitățile specifice de asistență, 
acceptarea ofertelor și măsurile practice 
pentru primirea și distribuirea asistenței la 
nivel local;

(c) asigurarea legăturii cu țara terță afectată 
și cu statele membre cu privire la anumite 
detalii tehnice, precum necesitățile 
specifice de asistență, acceptarea ofertelor 
și măsurile practice pentru primirea și 
distribuirea asistenței la nivel local;

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere rolului Comisiei, 
astfel cum este definit la alineatul (2), și 
respectând necesitatea imperativă de a oferi 
un răspuns operațional imediat prin 
intermediul mecanismului, Comisia 
informează Serviciul European de Acțiune 
Externă în momentul activării 
mecanismului, astfel încât să se asigure 
coerența între operațiunile de protecție 
civilă și relațiile generale ale Uniunii cu 
țara afectată.

3. Fără a aduce atingere rolului Comisiei, 
astfel cum este definit la alineatul (2), și 
respectând necesitatea imperativă de a oferi 
un răspuns operațional imediat prin 
intermediul mecanismului, Comisia 
informează Serviciul European de Acțiune 
Externă în momentul activării 
mecanismului, astfel încât să se asigure 
coerența între operațiunile de protecție 
civilă și relațiile generale ale Uniunii cu 
țara afectată. Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă vor face 
schimb de informații în mod regulat, cu 
scopul de a-și coordona activităților lor 
respective pentru a asigura coerența 
acțiunii externe a Uniunii, în 
conformitate cu articolul 21 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. Vor raporta 
Parlamentului European pe această temă 
la intervale regulate. 

Amendamentul 31
Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Se urmărește crearea de sinergii cu alte 
instrumente ale Uniunii, în special cu 

11. Se urmărește crearea de sinergii cu alte 
instrumente ale Uniunii, în special cu 
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acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96.

acțiunile finanțate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96 și cu 
acțiunile desfășurate în cadrul Politicii de 
securitate și de apărare comună.
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