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Amendamentul 1
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât poluarea mediului și problemele 
legate de contaminare pot fi cauzate de 
incidente CBRN, făcând necesară 
includerea strategiilor de recuperare și 
decontaminare în cadrul politicii CBRN;

C. întrucât poluarea mediului și problemele 
legate de contaminare, inclusiv cele cu 
caracter transfrontalier, pot fi cauzate de 
incidente CBRN, făcând necesară 
includerea strategiilor de recuperare și 
decontaminare în cadrul politicii UE în 
domeniul CBRN;

Or.en

Amendamentul 2
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera F 

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât, în comparație cu tehnologia 
nucleară și precursorii acesteia, materialele 
biologice, cum ar fi antraxul, sunt mai 
ieftine și mult mai ușor de dobândit și 
răspândit, generând posibilitatea unor 
atacuri teroriste neconvenționale, care 
reprezintă pericole cumplite pentru 
sănătate;

F. întrucât, în comparație cu tehnologia 
nucleară și precursorii acesteia, materialele 
biologice, cum ar fi antraxul, sunt mai 
ieftine și mult mai ușor de dobândit și 
răspândit, generând posibilitatea unor 
atacuri teroriste neconvenționale, care 
reprezintă pericole cumplite pe termen 
lung pentru sănătate și mediu, inclusiv 
pentru agricultură și aprovizionarea cu 
alimente;

Or.en
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Amendamentul 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera J – liniuța 1 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- K (nouă). întrucât securitatea chimică, 
biologică, radiologică și nucleară nu este 
pusă în pericol numai de atacurile 
teroriste sau de neglijență, ci și de zonele 
poluate în prezent cu arme chimice din Al 
doilea război mondial eșuate pe fundul 
mării sau de siturile de deșeuri nucleare 
din UE;

Or.en

Amendamentul 4
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera J – liniuța 2 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- L (nouă). întrucât un nivel 
corespunzător de securitate chimică, 
biologică, radiologică și nucleară în UE 
depinde și de nivelul de securitate existent 
în țări terțe;

Or.en

Amendamentul 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera J – liniuța 3 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- M (nouă). întrucât ar putea apărea noi 
amenințări la adresa securității ca urmare 
a utilizării noilor tehnologii pentru 
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planificarea de noi acte teroriste, în timp 
ce standardele de securitate nu țin pasul 
suficient de repede cu progresele 
tehnologice;

Or.en

Amendamentul 6
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera J – liniuța 4 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- N (nouă). întrucât este necesară 
revizuirea din temelii a diferitelor 
standarde aplicate în prezent pentru a 
stabili condiții de securitate necesare și 
suficiente;

Or.en

Amendamentul 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de existența unor investiții 
excesive necoordonate în vaccinuri pe 
durata pandemiei A/H1N1 și încurajează 
statele membre să dezvolte împreună 
soluții regionale de pregătire, acestea 
incluzând utilizarea comună a capacităților 
existente și coordonarea achiziției publice 
rentabile de contramăsuri medicale, 
asigurând în același timp niveluri ridicate 
de pregătire CBRN în întreaga UE;

1. ia act de existența unor investiții 
excesive necoordonate în vaccinuri pe 
durata pandemiei A/H1N1, salută 
proiectul de Concluzii ale Consiliului 
intitulat „Despre învățămintele trase în 
urma pandemiei A/H1N1: securitatea 
sanitară în Uniunea Europeană” 
(12665/10) care are în vedere elaborarea 
unui mecanism pentru achiziționarea 
comună a vaccinurilor și a 
medicamentelor antivirale ce urmează a fi 
administrate în Uniunea Europeană în 
mod voluntar și încurajează statele 
membre să dezvolte împreună soluții 
regionale de pregătire, acestea incluzând 
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utilizarea comună a capacităților existente 
și coordonarea achiziției publice rentabile 
de contramăsuri medicale, asigurând în 
același timp niveluri ridicate de pregătire 
CBRN în întreaga UE

Or.en

Amendamentul 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută Proiectul de concluzii ale 
Consiliului „Învățămintele desprinse de 
pe urma pandemiei A/H1N1 - securitatea 
sanitară în Uniunea Europeană” 
(12665/10) , care ia în considerare 
stabilirea unui mecanism pentru achiziția 
comună de vaccinuri și medicamente 
antivirale care urmează a fi aplicate în 
statele membre pe bază de voluntariat;

eliminat

Or.en

Amendamentul 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă atenția insuficientă acordată 
pregătirii și reacției în comunicarea 
Comisiei și concluziile Consiliului privind 
Planul de acțiune al UE în domeniul 
CBRN, în special în ceea ce privește 
detectarea si prevenirea; invită Comisia și 
Consiliul să acorde o importanță mai mare 
dezvoltării mecanismelor de pregătire și 
reacție necesare pentru protecția sănătății 
publice și a mediului, în cazul în care s-ar 

7. deși comunicarea Comisiei și concluziile 
Consiliului privind Planul de acțiune al UE 
în domeniul CBRN, în special au în vedere 
în special detectarea si prevenirea, 
Parlamentul European regretă că în
aceste documente nu s-a acordat 
suficientă atenție pregătirii și reacției; 
invită Comisia și Consiliul să acorde o 
importanță mai mare dezvoltării 
mecanismelor de pregătire și reacție 
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produce efectiv un incident CBRN pe 
teritoriul UE;

necesare pentru protecția sănătății publice 
și a mediului, în cazul în care s-ar produce 
efectiv un incident CBRN pe teritoriul UE;

Or.en

Amendamentul 10
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7 a. regretă faptul că Planul de acțiune în 
domeniul CBRN nu cuprinde măsuri 
privind asigurarea securității instalațiilor 
și materialelor radiologice și nucleare, 
nici privind optimizarea planurilor de 
reacție în cazul diferitelor tipuri de 
urgențe radiologice și a consecințelor 
acestora pentru populație și pentru 
mediu;

Or.en

Amendamentul 11
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7 b. alarmat de cazurile în care persoane 
fizice și activiști au reușit să achiziționeze 
materiale obținute din deșeuri nucleare de 
la mai multe instalații de reprocesare din 
Europa, solicită măsuri concertate 
urgente pentru a crește securitatea 
materialelor și instalațiilor radioactive și 
nucleare;

Or.en
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Amendamentul 12
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă lipsa unor obiective clare în 
comunicarea Comisiei și în concluziile 
Consiliului cu privire la Planul de acțiune 
în domeniul CBRN cu privire la protecția 
adecvată a rețelelor de transport public și la 
sănătatea utilizatorilor lor, având în vedere 
nenumăratele atacuri teroriste care au vizat 
transportul în ultimii ani și riscul crescut de 
incidente CBRN survenite în timpul 
transportului de materiale CBRN; invită 
statele membre să garanteze protecția pre-
expunerii personalului de intervenție de 
urgență la incidente CBRN, precum și 
tratamentul post-expunere a victimelor, în 
special împotriva agenților patogeni 
biologici;

8. Regretă lipsa unor obiective clare în 
comunicarea Comisiei și în concluziile 
Consiliului cu privire la Planul de acțiune 
în domeniul CBRN cu privire la protecția 
adecvată a rețelelor de transport public și 
de marfă și la sănătatea utilizatorilor lor, 
având în vedere nenumăratele atacuri 
teroriste care au vizat transportul în ultimii 
ani și riscul crescut de incidente CBRN
survenite în timpul transportului de 
materiale CBRN; invită statele membre să 
garanteze protecția pre-expunerii 
personalului de intervenție de urgență la 
incidente CBRN, precum și tratamentul 
post-expunere a victimelor, în special 
împotriva agenților patogeni biologici;

Or.ro

Amendamentul 13
Vytautas Landsbergis

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă lipsa unor obiective clare în 
comunicarea Comisiei și în concluziile 
Consiliului cu privire la Planul de acțiune 
în domeniul CBRN cu privire la protecția 
adecvată a rețelelor de transport public și la 
sănătatea utilizatorilor lor, având în vedere 
nenumăratele atacuri teroriste care au vizat 
transportul în ultimii ani și riscul crescut de 
incidente CBRN survenite în timpul 
transportului de materiale CBRN; invită 
statele membre să garanteze protecția pre-
expunerii personalului de intervenție de 

8. regretă lipsa unor obiective clare în 
comunicarea Comisiei și în concluziile 
Consiliului cu privire la Planul de acțiune 
în domeniul CBRN cu privire la protecția 
adecvată a rețelelor de transport public și la 
sănătatea utilizatorilor lor, având în vedere 
nenumăratele atacuri teroriste care au vizat 
transportul în ultimii ani și riscul în 
general crescut de incidente CBRN 
survenite în timpul transportului de 
materiale CBRN; invită statele membre să 
garanteze protecția pre-expunerii 
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urgență la incidente CBRN, precum și 
tratamentul post-expunere a victimelor, în 
special împotriva agenților patogeni 
biologici;

personalului de intervenție de urgență la 
incidente CBRN, precum și tratamentul 
post-expunere a victimelor, în special 
împotriva agenților patogeni biologici;

Or.en

Amendamentul 14
Vittorio Prodi, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10 bis. încurajează politicile comune în 
domeniul refacerii terenurilor afectate de 
contaminarea chimică, biologică, 
radiologică și nucleară, astfel încât să se 
restabilească cât mai curând posibil 
utilizarea normală a solului și a 
teritoriului, reducând, astfel, riscurile 
pentru sănătatea oamenilor și a mediului 
înconjurător;

Or.it

Amendamentul 15
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10 a. subliniază faptul că activitățile de 
contra-terorism trebuie desfășurate în 
condițiile respectării depline a legislației 
internaționale, inclusiv a drepturilor 
omului și a principiului statului de drept; 
reamintește necesitatea de a respecta 
principiile Convenției de la Aarhus 
privind accesul public la informații, 
participare și consultare juridică în 
chestiuni legate de mediu;
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Or.en

Amendamentul 16
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10 a. - invită Comisia și Consiliul să aibă 
în vedere elaborarea unor modele de 
răspuns care să ofere un răspuns ideal în 
cazul unui incident CBRN în care să dea 
o atenție deosebită instituțiilor de 
educație, instituțiilor de îngrijire medicală 
și centrelor de îngrijire a bătrânilor;

Or.ro

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită statele membre ca, atunci când 
elaborează planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală și altor astfel de grupuri 
specifice;

11. invită statele membre ca, atunci când 
elaborează planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală și altor astfel de grupuri 
vulnerabile;

Or.ro

Amendamentul 18
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 11 
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită statele membre ca, atunci când 
elaborează planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală și altor astfel de grupuri 
specifice;

11. invită statele membre ca, atunci când 
elaborează planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală, persoanelor cu deficiențe și 
altor astfel de grupuri specifice;

Or.ro

Amendamentul 19
Vytautas Landsbergis

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită statele membre ca, atunci când 
elaborează planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală și altor astfel de grupuri 
specifice;

11. invită statele membre cărora li s-a 
cerut să aibă planuri de evacuare în cazul 
unui incident CBRN și cu ocazia 
întocmirii acestora, să acorde o atenție 
deosebită nevoilor persoanelor în vârstă, 
copiilor, persoanelor aflate sub îngrijire 
medicală și altor astfel de grupuri 
specifice;

Or.en

Amendamentul 20
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11 a. nu este de acord cu aprecierea 
Comisiei potrivit căreia informarea 
populației în legătură cu posibilele 
pericole pentru viața lor de zi cu zi și 
mediul imediat ar avea „efecte sociale 
negative grave” și consideră că 
ameliorarea planurilor de reacție va 
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contribui la creșterea securității 
populației în fața utilizării potențiale a 
materialelor radioactive în scopuri 
infracționale sau teroriste;

Or.en

Amendamentul 21
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11 a. - invită statele membre să acorde o 
importanță deosebită construirii de 
adăposturi de protecție civilă atât în 
interiorul instituțiilor (publice și 
administrative) cât și la nivel local și 
regional, în care cetățenii Uniunii se pot 
refugia în cazul unor calamități;

Or.ro

Amendamentul 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul  12 – liniuța 1 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- 13 (nouă). îndeamnă Comisia să încerce 
să obțină un acord cu țările terțe 
învecinate care au pe teritoriul lor obiecte 
care ar putea reprezenta pericole majore 
pentru securitatea ecologică și umană în 
UE și, în cazul unui accident, să ajungă 
la un acord în legătură cu standardele de 
securitate minime comune;

Or.en
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Amendamentul 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul  12 – liniuța 2 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- 14 (nouă). subliniază faptul că 
implementarea noului sistem de securitate 
comun privind CBRN nu ar trebui să 
diminueze competența statelor membre în 
acest domeniu politic;

Or.en

Amendamentul 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul  12 – liniuța 3 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- 15 (nouă). solicită Comisiei să prevadă 
în planul său de acțiune o adaptare mai 
flexibilă a măsurilor de securitate la 
dezvoltarea tehnologică;

Or.en

Amendamentul 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul  12 – liniuța 4 (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

- 16 (nouă). îndeamnă Comisia să facă o 
evaluare riguroasă a impactului 
măsurilor  de securitate existente asupra 
mediului și sănătății și să se asigure că 
măsurile noi sunt introduse numai pe 
baza rezultatelor unei astfel de evaluări, 
care ar trebui efectuată periodic;
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Or.en

Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

12 a. solicită statelor membre să nu mai 
producă, testeze sau utilizeze uraniul și 
uraniul sărăcit;

Or.en

Amendamentul 27
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

12 b. solicită evaluarea securității 
centralelor atomo-electrice din UE și 
vecinătatea acesteia, în special în 
eventualitatea unui atac terorist;

Or.en


