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Pozměňovací návrh 38
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) S ohledem na výrazné zvýšení počtu 
a závažnosti přírodních a člověkem 
způsobených katastrof v posledních letech 
a v situaci, kdy zejména v důsledku změny 
klimatu a potenciální interakce mezi 
několika přírodními a technologickými 
riziky mohou být budoucí katastrofy ještě 
horší a složitější a přinášet dalekosáhlejší 
a dlouhodobější důsledky, je stále 
důležitější integrovaný přístup k zvládání 
katastrof. Unie by měla podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnost členských 
států v oblasti civilní ochrany s cílem 
zvýšit účinnost systémů pro předcházení 
přírodním a člověkem způsobeným 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

(1) S ohledem na výrazné zvýšení počtu 
a závažnosti přírodních a člověkem 
způsobených katastrof v posledních letech 
a v situaci, kdy zejména v důsledku změny 
klimatu a potenciální interakce mezi 
několika přírodními a technologickými 
riziky mohou být budoucí katastrofy ještě 
horší a složitější a přinášet dalekosáhlejší 
a dlouhodobější důsledky, je stále 
důležitější integrovaný přístup k zvládání 
katastrof. Unie by měla podporovat a 
doplňovat činnost členských států na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
v oblasti civilní ochrany s cílem zvýšit 
účinnost systémů pro předcházení 
přírodním či člověkem způsobeným 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

Or. it

(viz čl. 196 odst. 1 SFEU)

Pozměňovací návrh 39
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) S ohledem na výrazné zvýšení počtu 
a závažnosti přírodních a člověkem 
způsobených katastrof v posledních letech
a v situaci, kdy zejména v důsledku změny 
klimatu a potenciální interakce mezi 
několika přírodními a technologickými 
riziky mohou být budoucí katastrofy ještě 
horší a složitější a přinášet dalekosáhlejší 

(1) V posledních letech došlo k výraznému
zvýšení počtu a závažnosti přírodních 
a člověkem způsobených katastrof. 
Zejména v důsledku změny klimatu 
a potenciální interakce mezi několika 
přírodními a technologickými riziky 
mohou být budoucí katastrofy ještě horší 
a složitější a přinášet dalekosáhlejší 
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a dlouhodobější důsledky, je stále 
důležitější integrovaný přístup k zvládání 
katastrof. Unie by měla podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnost členských 
států v oblasti civilní ochrany s cílem 
zvýšit účinnost systémů pro předcházení 
přírodním a člověkem způsobeným 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

a dlouhodobější důsledky. Proto je nutné 
opustit systém koordinace ad hoc a přejít 
na účinný evropský mechanismus
zvládání katastrof založený na 
integrovaném přístupu; Unie musí
podporovat, koordinovat a doplňovat 
činnost členských států v oblasti civilní 
ochrany s cílem zvýšit účinnost systémů 
pro předcházení přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám a pro přípravu 
a reakci na ně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie. Při všech těchto 
katastrofách je možné vyžádat pomoc 
civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními či člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie. Při všech těchto 
katastrofách je možné vyžádat pomoc 
civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Philippe Juvin, Gaston Franco
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie. Při všech těchto 
katastrofách je možné vyžádat pomoc 
civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

(3) Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, 
by se měla týkat především ochrany osob, 
ale také životního prostředí a majetku, 
včetně kulturního dědictví, před všemi 
přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně zemětřesení a 
tsunami, požárů a lesních požárů, záplav 
a sesuvů půdy, teroristických činů 
a technologických, průmyslových a
radiačních havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací (pandemií), ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie. Při všech 
těchto katastrofách je možné vyžádat 
pomoc civilní ochrany a další pomoc pro 
mimořádné situace, která doplní schopnost 
reakce postižené země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Podle článku 222 Smlouvy o 
fungování Evropské unie jednají Unie a 
její členské státy společně v duchu 
solidarity, pokud je některý členský stát 
cílem teroristického útoku nebo obětí 
přírodní nebo člověkem způsobené 
pohromy. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států nebo 
jejich regionů zakotvených ve 
dvoustranných nebo mnohostranných 
smlouvách či dohodách, které souvisejí se 
záležitostmi, na něž se vztahuje toto 
rozhodnutí, ani povinnosti členských států 
chránit obyvatelstvo, životní prostředí 
a majetek na svém území. V takovém 
případě by účast členského státu na tomto 
mechanismu měla být dobrovolná. 

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický, 
integrovaný, efektivní a včasný příspěvek 
k prevenci katastrof a připravenosti na ně a 
k reakci na závažné katastrofy a jejich 
hrozbu. Toto rozhodnutí by se tedy nemělo 
dotýkat vzájemných práv a povinností 
členských států zakotvených ve 
dvoustranných nebo mnohostranných 
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souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

smlouvách, které souvisejí se záležitostmi, 
na něž se vztahuje toto rozhodnutí, ani 
povinnosti členských států chránit 
obyvatelstvo, životní prostředí a majetek 
na svém území.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alojz Peterle

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Jelikož však je 
povinností členských států především 
chránit obyvatelstvo, životní prostředí 
a majetek na svém území před 
katastrofami a vybavit své systémy řízení 
mimořádných situací dostatečnými 
kapacitami, toto rozhodnutí by se tedy 
nemělo dotýkat vzájemných práv a 
povinností členských států zakotvených ve 
dvoustranných nebo mnohostranných 
smlouvách, které souvisejí se záležitostmi, 
na něž se vztahuje toto rozhodnutí, ani 
povinnosti členských států chránit 
obyvatelstvo, životní prostředí a majetek 
na svém území.

Or. sl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje skutečnost, že primární zodpovědnost za civilní ochranu 
nesou členské státy. 

Pozměňovací návrh 46
Georgios Koumoutsakos
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity zajišťující praktický a včasný 
příspěvek k prevenci katastrof 
a připravenosti na ně a k reakci na závažné 
katastrofy a jejich hrozbu. Toto rozhodnutí 
by se tedy nemělo dotýkat vzájemných 
práv a povinností členských států 
zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

(4) Mechanismus civilní ochrany 
představuje viditelný projev evropské 
solidarity, který napomáhá provádění 
doložky solidarity tím, že zajišťuje 
praktický a včasný příspěvek k prevenci 
katastrof a připravenosti na ně a k reakci na 
závažné katastrofy a jejich hrozbu. Toto 
rozhodnutí by se tedy nemělo dotýkat 
vzájemných práv a povinností členských 
států zakotvených ve dvoustranných nebo 
mnohostranných smlouvách, které 
souvisejí se záležitostmi, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, ani povinnosti 
členských států chránit obyvatelstvo, 
životní prostředí a majetek na svém území.

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění.

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění, přičemž Komise by 
měla připravit obecné pokyny s cílem 
usnadnit srovnatelnost a integraci plánů 
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řízení rizik jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění.

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
integrovaný politický rámec opatření Unie 
pro prevenci rizika katastrof zaměřený na 
dosažení vysoké úrovně ochrany před 
katastrofami a odolnosti i reakce vůči nim, 
a to předcházením nebo omezením jejich 
účinků a podporou kultury prevence. Pro 
zajištění integrovaného přístupu k zvládání 
katastrof propojujícího opatření pro 
prevenci rizik, připravenost a reakci jsou 
nezbytné plány řízení rizik. Mechanismus 
by měl proto obsahovat obecný rámec pro 
jejich sdělování a provádění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 

(6) Mechanismus by měl obsahovat obecný 
politický rámec opatření Unie pro prevenci 
rizika katastrof zaměřený na dosažení 
vysoké úrovně ochrany před katastrofami 
a odolnosti vůči nim, a to předcházením 
nebo omezením jejich účinků a podporou 
kultury prevence. Pro zajištění 
integrovaného přístupu k zvládání katastrof 
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propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění.

propojujícího opatření pro prevenci rizik, 
připravenost a reakci jsou nezbytné plány 
řízení rizik. Mechanismus by měl proto 
obsahovat obecný rámec pro jejich 
sdělování a provádění. Ve spolupráci s 
členskými státy by Komise měla vyvinout 
podrobné pokyny pro porovnávání plánů 
řízení rizik jednotlivých členských států a 
podpořit výměnu osvědčených postupů v 
souvislosti s těmito plány. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Prevence má klíčový význam pro 
ochranu před katastrofami a vyžaduje další 
opatření, jak bylo požadováno v závěrech 
Rady ze dne 30. listopadu 2009 a 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“.

(7) Prevence má klíčový význam pro 
ochranu před katastrofami a vyžaduje další 
opatření, jak bylo požadováno v závěrech 
Rady ze dne 30. listopadu 2009 a 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“, včetně
náležitého zohlednění pravděpodobných 
dopadů změny klimatu a potřeby 
vhodných kroků k přizpůsobení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Prevence má klíčový význam pro 
ochranu před katastrofami a vyžaduje další 
opatření, jak bylo požadováno v závěrech 

(7) Účinná preventivní opatření mají 
klíčový význam pro efektivní ochranu 
obyvatelstva před katastrofami. Prevence 
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Rady ze dne 30. listopadu 2009 a 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“.

vyžaduje další opatření, jak bylo 
požadováno v závěrech Rady ze dne 
30. listopadu 2009 a v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 
21. září 2010 o sdělení Komise o „přístupu 
Společenství v oblasti prevence přírodních 
a člověkem způsobených katastrof“.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Svým přispíváním k dalšímu rozvoji 
systémů detekce a včasného varování by 
Unie měla pomoci členským státům 
minimalizovat čas potřebný k reakci na 
katastrofy a upozornění občanů Unie. 
Uvedené systémy by měly brát ohled na 
stávající a budoucí informační zdroje 
a systémy a vycházet z nich.

(9) Svým přispíváním k dalšímu rozvoji 
systémů detekce a včasného varování by 
Unie měla pomoci členským státům 
minimalizovat čas potřebný k reakci na 
katastrofy a upozornění občanů Unie. 
Uvedené systémy by měly brát ohled na 
stávající a budoucí informační a 
telekomunikační zdroje a systémy 
a vycházet z nich.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mechanismus by měl zahrnovat 
obecný rámec politiky, jehož cílem je 
neustálé zlepšování úrovně připravenosti 
systémů civilní ochrany, pracovníků 
a občanů v rámci Evropské unie. Do tohoto 
rámce patří programy odborné přípravy 

(10) Mechanismus by měl zahrnovat 
obecný rámec politiky, jehož cílem je 
neustálé zlepšování úrovně připravenosti 
systémů civilní ochrany, pracovníků 
a občanů v rámci Evropské unie. Do tohoto 
rámce patří programy odborné přípravy 
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a síť odborné přípravy na úrovni Unie 
a členských států v oblasti prevence 
katastrof, připravenosti a reakce, jak bylo 
požadováno v závěrech Rady ze dne 
14. listopadu 2008 o mechanismu evropské 
odborné přípravy v oblasti zvládání 
katastrof.

a síť odborné přípravy pro řízení 
mimořádných situací na úrovni Unie 
a členských států v oblasti prevence 
katastrof, připravenosti a reakce, jak bylo 
požadováno v závěrech Rady ze dne 
14. listopadu 2008 o mechanismu evropské 
odborné přípravy v oblasti zvládání 
katastrof. Tuto síť by mohlo vyvinout 
Evropské školicí středisko civilní ochrany 
a humanitární činnosti, které by na ni 
rovněž dohlíželo. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Evropský mechanismus civilní 
ochrany by měl být dále založen na zásadě 
specializace členských států na řízení
jednoho či více typů rizik.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 
zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace, Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace v podobě dobrovolného 

(13) Mechanismus by měl umožňovat 
mobilizaci asistenčních zásahů a jejich 
snazší koordinaci. Posílená spolupráce by 
měla vycházet ze struktury Unie, která 
zahrnuje středisko reakce na mimořádné 
situace, Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace v podobě dobrovolného 
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společného souboru kapacit předem 
vyčleněných členskými státy, vyškolené 
odborníky, společný komunikační 
a informační systém pro mimořádné 
situace řízený Komisí a kontaktní místa 
v členských státech. Měla by poskytovat 
rámec pro shromažďování ověřených 
informací o mimořádných situacích za 
účelem jejich šíření v členských státech 
a předávání zkušeností z provedených 
zásahů.

společného souboru kapacit předem 
vyčleněných členskými státy, vyškolené 
odborníky pro řízení mimořádných 
situací, společný komunikační 
a informační systém pro mimořádné 
situace řízený Komisí a kontaktní místa 
v členských státech. Měla by poskytovat 
rámec pro shromažďování ověřených 
informací o mimořádných situacích za 
účelem jejich šíření v členských státech 
a předávání zkušeností z provedených 
zásahů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Nejvzdálenější regiony a zámořské 
země a oblasti EU jsou v rámci reakce 
Unie na katastrofy důležitými aktivy. Tyto 
oblasti, země a regiony znamenají pro EU 
přítomnost, pokud jde o území a 
obyvatelstvo, na celém světě, a měly by být 
podpůrnými základnami pro snazší 
přesměrování logistiky a zdrojů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Rebecca Taylor

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Členské státy se vyzývají, aby pro 
kapacity udržované mimo Evropskou



PE496.667v03-00 14/57 AM\916467CS.doc

CS

kapacitu pro reakci na mimořádné situace 
vyvinuly regionální přístup. Spolupráce 
mezi regionálními a místními správními 
orgány by měla usnadňovat efektivní 
přípravu a reakce, a to při zajištění toho, 
aby se omezené zdroje využívaly efektivně, 
mj. za využití zveřejněných záznamů 
kapacit vedených na všech správních 
úrovních a dobrovolně sdílených zdrojů. 
Rozhodou-li se členské státy pro tento 
přístup, Komise by měla být k dispozici 
pro poskytování pomoci a podpory.

Or. en

Odůvodnění

Komise má v úmyslu porovnat plány řízení rizika a zavést Evropskou kapacitu pro reakci na 
mimořádné situace, aby řešila jakékoli kapacitní nedostatky a problémy na území celé 
Evropské unie. Je možné, že přístup EU k řešení těchto nedostatků může představovat 
nadměrnou zátěž v některých případech, kdy by regionální a místní orgány při vzájemné 
spolupráci a sloučení zdrojů mohly záležitost vyřešit. V souladu se zásadou subsidiarity je 
takové řešení třeba podpořit, nikoli však delegovat. 

Pozměňovací návrh 58
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Různá stálá zařízení členských států 
na celém světě, zejména vojenské 
základny a platformy, by rovněž měly 
sloužit jako podpůrné základny pro snazší 
přesměrování logistiky, zdrojů a operací 
EU v reakci na katastrofy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. Pokud je přítomna, má 
Organizace spojených národů celkovou 
koordinační úlohu při záchranných 
operacích ve třetích zemích. Pomoc 
poskytovaná v rámci mechanismu by se 
měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty 
s cílem maximalizovat využívání 
dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, pokud se týká Evropského 
konsensu o humanitární pomoci.

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit 
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. Členské státy by měly být 
informovány o návrzích financování od 
třetích zemí. Pokud je přítomna, má 
Organizace spojených národů celkovou 
koordinační úlohu při záchranných 
operacích ve třetích zemích. Pomoc 
poskytovaná v rámci mechanismu by se 
měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty 
s cílem maximalizovat využívání 
dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, pokud se týká Evropského 
konsensu o humanitární pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit 
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. Pokud je přítomna, má 
Organizace spojených národů celkovou 
koordinační úlohu při záchranných 
operacích ve třetích zemích. Pomoc 
poskytovaná v rámci mechanismu by se 
měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty 
s cílem maximalizovat využívání 
dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, pokud se týká Evropského 
konsensu o humanitární pomoci.

(15) S ohledem na asistenční zásahy při 
reakci na katastrofy za hranicemi Unie by 
měl mechanismus usnadňovat 
a podporovat opatření přijatá členskými 
státy i Unií jako celkem s cílem podpořit 
soulad prací v oblasti mezinárodní civilní 
ochrany. Pokud je přítomna, má 
Organizace spojených národů celkovou 
koordinační úlohu při záchranných 
operacích ve třetích zemích. Pomoc 
poskytovaná v rámci mechanismu by se 
měla koordinovat s OSN a jinými 
příslušnými mezinárodními subjekty, 
především humanitárními nevládními 
organizacemi, s cílem maximalizovat 
využívání dostupných zdrojů a vyhnout se 
zbytečnému zdvojování úsilí. Zlepšená 
koordinace pomoci v oblasti civilní 
ochrany prostřednictvím mechanismu je 
předpokladem podpory celkového 
koordinačního úsilí a zabezpečení 
komplexního příspěvku Unie k celkovému 
záchrannému úsilí. Při závažných 
katastrofách, kde se pomoc poskytuje 
v rámci mechanismu i nařízení Rady (ES) 
č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 
o humanitární pomoci, Komise zajišťuje 
účinnost, soudržnost a doplňkovost celkové 
reakce Unie, jakož i náležité zohlednění a 
zapojení humanitárních nevládních 
organizací, pokud se týká Evropského 
konsensu o humanitární pomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zlepšit dostupnost vhodných 
dopravních prostředků a tím podpořit 
rozvoj schopnosti rychlých reakcí na 
úrovni EU. Unie by měla podporovat 
a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států a případně za 
určitých kritérií přispět na financování 
dalších dopravních prostředků.

(16) Je třeba zlepšit dostupnost vhodných 
dopravních prostředků a tím podpořit 
rozvoj schopnosti rychlých reakcí na 
úrovni EU. Unie by měla podporovat 
a doplňovat úsilí členských států 
usnadněním sdružování dopravních 
prostředků členských států a případně za 
určitých kritérií přispět na financování 
dalších dopravních prostředků. V případě 
katastrofy mimo území EU by při řešení 
otázky dostupnosti dopravních prostředků 
měly být vzaty v potaz stávající systémy 
(OSN, NATO a členské státy). 

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V případech, ve kterých je 
považováno za vhodné na podporu operací 
civilní ochrany využít vojenské kapacity, 
spolupráce s ozbrojenými silami by měla
probíhat v souladu se způsoby, postupy 
a kritérii, které stanoví Rada nebo její 
příslušné útvary pro zpřístupnění 
vojenských prostředků mechanismu 
relevantních pro ochranu civilního 
obyvatelstva.

(19) V případech, ve kterých je využití 
vojenské kapacity považováno za poslední 
prostředek potřebný k podpoře operací 
civilní ochrany, při současném zajištění 
toho, aby poskytování pomoci během 
katastrof nikdy nebylo řazeno až za 
obchodní či politické a strategické cíle, by 
měla spolupráce s ozbrojenými silami 
probíhat v souladu se způsoby, postupy 
a kritérii, které podle Zásad z Osla stanoví 
Rada nebo její příslušné útvary pro 
zpřístupnění vojenských prostředků 
mechanismu relevantních pro ochranu 
civilního obyvatelstva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby bylo možné doplnit ustanovení 
tohoto rozhodnutí, je třeba na Komisi 
přenést pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie pro účely stanovení 
opatření pro státy, které se k mechanismu 
přidávají nebo od něho odstupují. 

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Úhrada výdajů, zadávání veřejných 
zakázek a udělování grantů v rámci 
finančního nástroje civilní ochrany by měly 
být prováděny v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen finanční 
nařízení). Vzhledem ke zvláštní povaze 
opatření v oblasti civilní ochrany je 
vhodné stanovit, že granty lze poskytovat 
i osobám soukromého práva. Je rovněž 
důležité, aby byla dodržována pravidla 
uvedeného nařízení, zejména pokud jde 
o jím stanovené zásady hospodárnosti, 
účinnosti a účelnosti.

(29) Úhrada výdajů, zadávání veřejných 
zakázek a udělování grantů v rámci 
finančního nástroje civilní ochrany by měly 
být prováděny v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen finanční
nařízení). Je rovněž důležité, aby byla 
dodržována pravidla uvedeného nařízení, 
zejména pokud jde o jím stanovené zásady 
účinnosti a účelnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti 
členských států v oblasti civilní ochrany 
při zlepšování účinnosti systémů pro 
prevenci, přípravě a reakci na přírodní 
a člověkem způsobené katastrofy.

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je posilovat 
spolupráci mezi členskými státy a Unií 
v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit
účinnost systémů pro prevenci, přípravě 
a reakci na přírodní a člověkem způsobené 
katastrofy.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti 
členských států v oblasti civilní ochrany při 
zlepšování účinnosti systémů pro prevenci, 
přípravě a reakci na přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy.

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat 
a doplňovat činnosti členských států na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni
v oblasti civilní ochrany při zlepšování 
účinnosti systémů pro prevenci a ochraně 
před přírodními či člověkem způsobenými 
katastrofami.

Or. it

(viz čl. 196 odst. 1 SFEU)

Pozměňovací návrh 67
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti členských 
států v oblasti civilní ochrany při 
zlepšování účinnosti systémů pro prevenci, 
přípravě a reakci na přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy.

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti členských 
států v oblasti civilní ochrany při 
zlepšování evropské integrované účinnosti 
systémů pro prevenci, přípravě a reakci na 
přírodní a člověkem způsobené katastrofy.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti členských 
států v oblasti civilní ochrany při 
zlepšování účinnosti systémů pro prevenci, 
přípravě a reakci na přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy.

1. Cílem mechanismu civilní ochrany EU 
(dále jen mechanismus) je podporovat, 
koordinovat a doplňovat činnosti členských 
států v oblasti civilní ochrany. Jeho cílem 
je posílit spolupráci a usnadnění 
koordinace pro zlepšení účinnosti systémů 
pro prevenci, přípravě a reakci na přírodní 
a člověkem způsobené katastrofy a
mimořádné události.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
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a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie.

a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně jak teroristických 
činů, tak jejich následků,
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie.

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními či člověkem 
způsobenými katastrofami, včetně 
teroristických činů a technologických, 
radiačních nebo ekologických havárií, 
znečištění moří a akutních zdravotních 
mimořádných situací, ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 

2. Ochrana, která má být zajišťována 
v rámci mechanismu, se týká především 
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ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně teroristických činů 
a technologických, radiačních nebo 
ekologických havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací, ke kterým by došlo uvnitř nebo vně 
Evropské unie.

ochrany osob, ale také životního prostředí 
a majetku, včetně kulturního dědictví, před 
všemi přírodními a člověkem způsobenými 
katastrofami, včetně zemětřesení  a 
tsunami, požárů a lesních požárů, záplav 
a sesuvů půdy, teroristických činů 
a technologických, průmyslových a
radiačních havárií, znečištění moří 
a akutních zdravotních mimořádných 
situací (pandemií), ke kterým by došlo 
uvnitř nebo vně Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum, je-li to třeba. Cíle tohoto 
rozhodnutí nemůže být vždy uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států 
jednajících samostatně, a může jej někdy
být lépe dosaženo na úrovni Unie z důvodu 
rozsahu či účinků navrhovaného opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 3. Cílem činnosti Unie je zvýšit prevenci, 
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připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

Or. it

(viz čl. 196 odst. 1 SFEU)

Pozměňovací návrh 74
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících samostatně, 
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských, environmentálních a 
materiálních ztrát na minimum. Cíle tohoto 
rozhodnutí nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států 
jednajících samostatně, a může jej být lépe 
dosaženo na úrovni Unie z důvodu rozsahu 
či účinků navrhovaného opatření.

Or. pt

Pozměňovací návrh 75
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zásah Unie zvyšuje prevenci, 3. Podpůrná, koordinační a doplňková 



PE496.667v03-00 24/57 AM\916467CS.doc

CS

připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Cíle tohoto rozhodnutí nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států jednajících samostatně,
a může jej být lépe dosaženo na úrovni 
Unie z důvodu rozsahu či účinků 
navrhovaného opatření.

opatření Unie zvyšují prevenci, 
připravenost a kapacitu reakce členských 
států pro zvládání závažných katastrof při 
snížení lidských a materiálních ztrát na 
minimum. Je možné pracovat na úrovni 
EU pro dosažení cíle spočívajícího v tom,
aby mechanismus byl efektivnější a 
účinnější, a v rychlejší mobilizaci zdrojů, 
přičemž členské státy stále dodržují svou 
individuální zodpovědnost. 

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení 
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu 
a povahy, které lze důvodně předpokládat, 
a na něž je možné se připravit.

5. Mechanismus nemá vliv na odpovědnost 
členských států za ochranu obyvatelstva, 
životního prostředí a majetku na jejich 
území před katastrofami a za vybavení 
jejich systémů řízení mimořádných situací 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu 
a povahy, které lze důvodně předpokládat, 
a na něž je možné se připravit, rovněž při 
zohlednění pravděpodobných dopadů 
změny klimatu a potřeby vhodných kroků 
k přizpůsobení.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mechanismus nemá vliv na
odpovědnost členských států za ochranu 
obyvatelstva, životního prostředí a majetku 
na jejich území před katastrofami a za 
vybavení jejich systémů řízení 
mimořádných situací dostatečnými 
kapacitami, aby tyto systémy byly schopné 
odpovídajícím způsobem zvládnout 
katastrofy takového rozsahu a povahy, 
které lze důvodně předpokládat, a na něž je 
možné se připravit.

5. V souladu s článkem 196 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nesou členské 
státy primární odpovědnost za ochranu 
obyvatelstva, životního prostředí a majetku 
na jejich území před katastrofami. Členské 
státy samostatně zajistí, aby jejich systémy
řízení mimořádných situací disponovaly 
dostatečnými kapacitami, aby tyto systémy 
byly schopné odpovídajícím způsobem 
zvládnout katastrofy takového rozsahu a 
povahy, které lze důvodně předpokládat, a 
na něž je možné se připravit.

Or. de

Odůvodnění

Článek 196 SFEU neumožňuje Evropské unii zavést nezávislý systém ochrany před 
katastrofami. 

Pozměňovací návrh 78
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mechanismus se nedotýká povinností 
uložených příslušnými platnými právními 
předpisy Unie nebo Evropského 
společenství pro atomovou energii, 
případně platnými mezinárodními 
dohodami.

3. Mechanismus se nedotýká povinností 
uložených: příslušnými platnými právními 
předpisy Unie nebo Evropského 
společenství pro atomovou energii;  
platnými mezinárodními dohodami včetně 
dohod mezi členskými státy nebo 
stávajícími dohodami v oblasti civilní 
ochrany mezi regiony či více než jedním 
členským státem nebo mezi regiony 
členských států a regiony třetích zemí.  

Or. it
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Pozměňovací návrh 79
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Účast na mechanismu

1. Účast členského státu nebo třetí země 
na mechanismu uvedená v čl. 28 odst.1 je 
na dobrovolném základě. Každý členský 
stát nebo třetí země účastnící se 
mechanismu má nárok svou účast 
ukončit.  
2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
29a pro účely stanovení opatření pro 
účast na mechanismu a její ukončení. 

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto rozhodnutí se použije na opatření 
prevence a připravenosti na všechny druhy 
katastrof na území Evropské unie a v zemí 
uvedených v článku 28.

1. Toto rozhodnutí se použije na obecnou 
spolupráci mezi Unií a členskými státy v 
oblasti civilní ochrany a na opatření 
prevence a připravenosti na krizové situace 
a všechny druhy katastrof na území 
Evropské unie a v zemí uvedených 
v článku 28.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Anna Rosbach
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto rozhodnutí se použije na opatření, 
která mají pomoci s reakcí na 
bezprostřední negativní důsledky závažné 
katastrofy, bez ohledu na její povahu, 
v rámci Unie nebo mimo ni, pokud je 
podána žádost o pomoc v souladu s tímto 
rozhodnutím.

2. Toto rozhodnutí se použije na opatření, 
která mají pomoci s reakcí na 
bezprostřední negativní důsledky závažné 
katastrofy, bez ohledu na její povahu, 
v rámci Unie nebo mimo ni, pokud je 
podána žádost o pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto rozhodnutí se použije na opatření, 
která mají pomoci s reakcí na 
bezprostřední negativní důsledky závažné 
katastrofy, bez ohledu na její povahu, 
v rámci Unie nebo mimo ni, pokud je 
podána žádost o pomoc v souladu s tímto 
rozhodnutím.

2. Toto rozhodnutí se použije na opatření, 
která mají pomoci s reakcí na 
bezprostřední negativní důsledky závažné 
katastrofy, bez ohledu na její povahu, 
v rámci Unie nebo mimo ni nebo v zemích 
uvedených v čl. 28 odst.1, pokud po 
podání žádosti o pomoc bylo učiněno 
rozhodnutí o intervenci v souladu s tímto 
rozhodnutím.

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 2. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto rozhodnutí se vztahuje na 
činnosti a doporučení s cílem poskytnout 
technickou pomoc při zvládání katastrof, 
kterou je třeba poskytnout v postižených 
oblastech.  S cílem usnadnit zotavení 
života a hospodářství je třeba uplatnit  
interinstitucionální koordinaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto rozhodnutí vezme v úvahu zvláštní 
potřeby odlehlých, nejvzdálenějších 
a jiných regionů nebo ostrovů Unie 
v případě katastrofy.

3. Toto rozhodnutí vezme v úvahu aktiva a
zvláštní potřeby odlehlých, 
nejvzdálenějších a jiných regionů nebo 
ostrovů Unie, jakož i zámořských zemí a 
území k nim přidružených, v případě 
katastrofy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismus podporuje, koordinuje 
nebo doplňuje posílení spolupráce mezi 
Unií a členskými státy v zájmu splnění 
těchto specifických cílů:

1. Mechanismus podporuje a doplňuje 
úsilí členských států v zájmu splnění 
těchto specifických cílů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mechanismus podporuje, koordinuje 
nebo doplňuje posílení spolupráce mezi 
Unií a členskými státy v zájmu splnění 
těchto specifických cílů:

1. Mechanismus podporuje a doplňuje 
operační spolupráci mezi vnitrostátními 
útvary civilní ochrany v zájmu splnění 
těchto specifických cílů:  

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat stav připravenosti Unie
v oblasti reakce na katastrofy;

b) zvyšovat stav připravenosti členských 
států a Evropské unie v oblasti reakce na 
katastrofy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat stav připravenosti Unie
v oblasti reakce na katastrofy;

b) zvyšovat stav připravenosti pracovníků
členských států v oblasti civilní ochrany
v oblasti reakce na katastrofy; 

Or. it
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(viz čl. 196 odst. 1 SFEU)

Pozměňovací návrh 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvyšovat stav připravenosti Unie
v oblasti reakce na katastrofy;

b) zvyšovat stav připravenosti členských 
států v oblasti reakce na katastrofy;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnit rychlé a účinné zásahy reakce 
na mimořádné situace v případě 
závažných katastrof nebo jejich hrozby.

c) usnadnit rychlé a účinné kroky v případě 
katastrof nebo jejich hrozby.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) poskytnout požadovanou technickou 
podporu, koordinovat pomoc a usnadnit 
účinnost, návrat obyvatel a vlastní 
schopnost organizace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokrok směrem ke splnění specifických 
cílů stanovených v odstavci 1 se posuzuje 
pomocí ukazatelů, které zahrnují mimo 
jiné:

vypouští se

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání 
katastrof uvedený v článku 4;
b) pokrok ve zvyšování úrovně 
připravenosti na katastrofy měřený 
počtem kapacit pro reakci, které jsou 
k dispozici pro zásahy při mimořádných 
situacích v rámci mechanismu, a stupněm 
jejich interoperability;
c) pokrok ve zlepšování reakce na 
katastrofy měřený rychlostí a stupněm 
koordinace zásahů v rámci mechanismu 
a přiměřeností pomoci poskytované pro 
potřeby v terénu.

Or. de

Odůvodnění

Článek 196 SFEU nesvěřuje Komisi žádné pravomoci dohledu. Zavedení systému hodnocení 
a dohledu na úrovni EU by omezilo autonomii členských států v oblasti ochrany před 
katastrofami. 

Pozměňovací návrh 93
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokrok směrem ke splnění specifických 
cílů stanovených v odstavci 1 se posuzuje 
pomocí ukazatelů, které zahrnují mimo 
jiné:

2. Pokrok směrem ke splnění specifických 
cílů stanovených v odstavci 1 se posuzuje 
pomocí společných ukazatelů, které 
zahrnují mimo jiné:

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání 
katastrof uvedený v článku 4;

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof 

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání 
katastrof uvedený v článku 4;

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání rizik 
a katastrof uvedený v článcích 4 a 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání 
katastrof uvedený v článku 4;

a) pokrok při provádění rámce prevence 
katastrof měřený počtem členských států, 
které vypracovaly svůj plán zvládání rizik 
a katastrof uvedený v článku 4;

Or. ro

Pozměňovací návrh 97
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokrok ve zvyšování úrovně 
připravenosti na katastrofy měřený počtem 
kapacit pro reakci, které jsou k dispozici 
pro zásahy při mimořádných situacích 
v rámci mechanismu, a stupněm jejich 
interoperability;

e) pokrok ve zvyšování úrovně 
připravenosti na katastrofy měřený počtem 
a použitelností kapacit pro reakci, které 
jsou k dispozici pro zásahy při 
mimořádných situacích v rámci 
mechanismu, a stupněm jejich 
interoperability;

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok ve zvyšování úrovně 
připravenosti na katastrofy měřený počtem 
kapacit pro reakci, které jsou k dispozici 
pro zásahy při mimořádných situacích 
v rámci mechanismu, a stupněm jejich 

b) pokrok ve zvyšování úrovně 
připravenosti na katastrofy měřený počtem 
kapacit pro reakci, které jsou k dispozici 
pro zásahy při mimořádných situacích 
v rámci mechanismu, a stupněm jejich 
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interoperability; interoperability, jakož i efektivity systémů 
detekce a včasného varování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli událost 
(včetně nepředvídatelných a 
nevyhnutelných událostí), která má 
nepříznivý dopad či jakákoli situace, která
může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli náhlá 
brutální událost způsobená přírodními 
jevy nebo lidmi, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Georgios Koumoutsakos
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Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí, majetek 
nebo kulturní dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli situace, 
která má či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek;

1. „katastrofou“ se rozumí jakákoli 
extrémní událost, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek;

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „katastrofou“ se rozumí jakákoli událost 
(včetně nepředvídatelných nebo 
nevyhnutelných událostí), která má 
nepříznivý dopad, či jakákoli situace, 
která může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek, a která může vést k žádosti 
o pomoc v rámci mechanismu;
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Or. it

Pozměňovací návrh 104
Philippe Juvin

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli náhlá, brutální událost 
způsobená přírodními jevy nebo lidmi,
která má či může mít nepříznivý dopad či 
katastrofické důsledky pro obyvatelstvo, 
životní prostředí nebo majetek, a která 
může vést k žádosti o pomoc v rámci 
mechanismu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek a je obtížně 
odpovídajícím způsobem zvládnutelná 
kapacitou reakce na hrozby, jíž disponuje 
členský stát EU;

Or. cs

Pozměňovací návrh 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, má či může mít nepříznivý 
dopad na obyvatelstvo, životní prostředí 
nebo majetek a je obtížně odpovídajícím 
způsobem zvládnutelná kapacitou reakce 
na hrozby, jíž disponuje členský stát EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli situace, která má či může mít 
nepříznivý dopad na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo majetek, a která může vést 
k žádosti o pomoc v rámci mechanismu;

2. „závažnou katastrofou“ se rozumí 
jakákoli extrémní událost, v jejímž 
důsledku vznikne výjimečná škoda, se 
kterou se osoby bezprostředně dotčené 
nejsou schopny samy vyrovnat a která má 
či může mít nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo, životní prostředí nebo 
majetek, a která může vést k žádosti 
o pomoc v rámci mechanismu;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „připraveností“ se rozumí stav 
pohotovosti a způsobilosti lidských 
a materiálních prostředků dosažený 
v důsledku předem přijatého opatření, 

4. „připraveností“ se rozumí stav 
pohotovosti a způsobilosti lidských 
a materiálních prostředků dosažený 
v důsledku předem přijatého opatření, 
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umožňující jim zajistit účinnou a rychlou 
reakci na mimořádnou situaci;

umožňující jim zajistit účinnou a rychlou 
reakci na katastrofu;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že máme definici „katastrofy“, nikoli však „mimořádné situace“, měli 
bychom v zájmu srozumitelnosti textu používat „katastrofu“.

Pozměňovací návrh 109
Georgios Koumoutsakos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „prevencí“ se rozumí jakékoli opatření 
zaměřené na snížení rizika nebo zabránění 
újmě osob, škodám na životním prostředí 
nebo majetku v důsledku katastrof;

5. „prevencí“ se rozumí jakékoli opatření 
zaměřené na snížení rizika nebo zabránění 
újmě osob, škodám na životním prostředí,  
majetku nebo kulturním dědictví 
v důsledku katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „včasným varováním“ se rozumí včasné 
a účinné poskytnutí informací, jež 
umožňují přijmout opatření s cílem 
zabránit rizikům nebo je snížit a zajistit 
připravenost na účinnou reakci;

6. „včasným varováním“ se rozumí včasné 
a účinné poskytnutí informací, jež 
umožňují přijmout opatření s cílem 
zabránit rizikům nebo je snížit a usnadnit 
připravenost na účinnou reakci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „zúčastněná země“ představuje 
členský stát nebo třetí zemi uvedené v čl. 
28 odst. 1, která se rozhodla zúčastnit se 
mechanismu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání rizik a odhad jejich 
dopadů a pro vývoj, výběr a provádění 
opatření k nákladově efektivnímu 
omezování, přizpůsobení se a zmírňování 
rizik a jejich dopadů, jakož i k nastavení 
rámce pro začlenění různých nástrojů 
řízení rizik specifických pro jednotlivá 
odvětví či nebezpečí do společného 
celkového plánu;

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem buďto na vnitrostátní či jí 
podřízené úrovni pro určování rizik 
a odhad jejich dopadů a pro vývoj, výběr 
a provádění opatření k nákladově 
efektivnímu omezování, přizpůsobení se 
a zmírňování rizik a jejich dopadů, jakož i 
k nastavení rámce pro začlenění různých 
nástrojů řízení rizik specifických pro 
jednotlivá odvětví či nebezpečí do 
společného celkového plánu;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby pro toto rozhodnutí bylo vzato v potaz, že různé členské státy řeší tyto otázky 
na různých úrovních: některé na vnitrostátní, některé na nižší úrovni. 
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Pozměňovací návrh 113
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání rizik a odhad jejich 
dopadů a pro vývoj, výběr a provádění 
opatření k nákladově efektivnímu 
omezování, přizpůsobení se a zmírňování 
rizik a jejich dopadů, jakož i k nastavení 
rámce pro začlenění různých nástrojů 
řízení rizik specifických pro jednotlivá 
odvětví či nebezpečí do společného 
celkového plánu;

9. „plánem řízení rizik“ se rozumí 
plánovací nástroj připravený členským 
státem pro předjímání potenciálních rizik 
a odhad jejich dopadů a pro vývoj, výběr 
a provádění opatření k nákladově 
efektivnímu omezování, přizpůsobení se 
a zmírňování rizik a jejich dopadů, jakož i 
k nastavení rámce pro začlenění různých 
nástrojů řízení rizik specifických pro 
jednotlivá odvětví či nebezpečí do 
společného celkového plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „následná koordinace“  znamená 
činnosti a legislativní opatření, jež jsou 
nezbytná na podporu koordinace mezi 
všemi organizacemi, institucemi a 
příslušnými správními úrovněmi, 
dotčenými odvětvími a hospodářskými 
aktéry.  

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu
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Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny o rizikách katastrof a pro 
usnadnění sdílení znalostí, osvědčených 
postupů a informací;

a) přijímá opatření pro zlepšení znalostní 
základny úřadů a veřejnosti v členských 
státech o rizikách katastrof a pro usnadnění 
sdílení znalostí, osvědčených postupů 
a informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny
klimatu;

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof, kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým mohou být členské státy vystaveny
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 118
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým může být Unie vystavena při 
důkladném zohlednění pravděpodobných
dopadů změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
a mapu přírodních a člověkem 
způsobených rizik, kterým může být Unie 
vystavena s ohledem na budoucí dopad 
změny klimatu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 120
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 

c) stanoví a pravidelně aktualizuje přehled 
přírodních a člověkem způsobených rizik, 
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kterým může být Unie vystavena 
s ohledem na budoucí dopad změny 
klimatu;

kterým může být Unie vystavena s 
ohledem na budoucí dopad změny klimatu,
a předkládá doporučení ohledně způsobů 
přípravy vnitrostátních systémů civilní 
ochrany tak, aby bylo možno vypořádat se 
s dopady změny klimatu; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 121
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

d) podporuje a přispívá k vypracování 
popisu kapacit řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby;

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mají vnitrostátní plány řízení rizika, a dále popis kapacit řízení rizik 
jednotlivých členských států může být jasnější a užitečnější než sbírka plánů řízení rizika na 
vnitrostátní, jí podřízené, regionální a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 122
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah s cílem usnadnit jejich koordinaci 
a kompatibilitu, jakož i a v případě potřeby 
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poskytne vhodné pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporuje a přispívá k vypracování 
a provádění plánů řízení rizik jednotlivých 
členských států včetně pokynů pro jejich 
obsah a v případě potřeby stanoví vhodné 
pobídky;

d) podporuje a přispívá k vypracování, 
aktualizaci a provádění plánů řízení rizik 
jednotlivých členských států včetně 
pokynů pro jejich obsah a v případě 
potřeby stanoví vhodné pobídky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádí další preventivní kroky 
nezbytné k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 
odst. 1 písm. a).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Článek 5 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provádí další preventivní kroky 
nezbytné k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 
odst. 1 písm. a).

g) provádí, žádají-li to zúčastněné země,
další preventivní kroky nezbytné 
k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1 
písm. a).

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutí
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Plány řízení rizik

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.
2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.
3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Podle čl. 196 odst. 1 SFEU neexistuje právní základ pro to, aby EU měla tento druh paralelní 
zodpovědnosti a struktury pro ochranu před katastrofami, a navrhovaná opatření porušují 
podmínku adicionality v ochraně proti katastrofám i zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 127
Anna Rosbach
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi popis své kapacity řízení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mají vnitrostátní plány řízení rizika, a dále popis kapacit řízení rizik 
jednotlivých členských států může být jasnější a užitečnější než sbírka plánů řízení rizika na 
vnitrostátní, jí podřízené, regionální a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 128
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.

1. V zájmu zajištění účinnosti mechanismu 
členské státy sdělují Komisi shrnutí svých 
plánů řízení rizik.

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi relevantní a nikoli citlivé složky 
svých plánů řízení rizik.
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Or. en

Pozměňovací návrh 130
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik.

1. V zájmu zajištění účinné spolupráce 
v rámci mechanismu členské státy sdělují 
Komisi své plány řízení rizik ihned po 
jejich vyhotovení.

Or. cs

Pozměňovací návrh 131
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2. Popis jejich řízení rizik berou případně
v úvahu vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mají vnitrostátní plány řízení rizika, a dále popis kapacit řízení rizik 
jednotlivých členských států může být jasnější a užitečnější než sbírka plánů řízení rizika na 
vnitrostátní, jí podřízené, regionální a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 132
Satu Hassi
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě, včetně 
vnitrostátních plánů pro přizpůsobení 
změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní, regionální a místní posouzení 
rizik a další příslušná posouzení rizik 
a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 134
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
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v příslušném členském státě. v příslušném státě.

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní, regionální a místní posouzení 
rizik a další příslušná posouzení rizik 
a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě.

Or. cs

Pozměňovací návrh 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní posouzení rizik a další 
příslušná posouzení rizik a jsou soudržné 
s dalšími příslušnými plány platnými 
v příslušném členském státě.

2. Plány řízení rizik berou v úvahu 
vnitrostátní, regionální a místní posouzení 
rizik a další příslušná posouzení rizik 
a jsou soudržné s dalšími příslušnými 
plány platnými v příslušném členském 
státě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 137
Rebecca Taylor

Návrh rozhodnutí
Čl. 6. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Mají-li členské státy velký počet 
stávajících plánů řízení rizik na různých 
správních úrovních,  minimálním 
požadavkem na informace předkládané 
Komisi je shromáždění informací v rámci
těchto plánů, včetně (ale nikoli pouze):  
možných rizik, dostupných kapacit a 
platných pohotovostních plánů. Je třeba 
podporovat předložení původních verzí 
regionálních plánů řízení rizik, a to 
společně s jakýmikoli dostupnými údaji. 

Or. en

Odůvodnění

Velké množství údajů o tomto tématu dostupných v některých členských státech by nemělo 
bránit postupu předávání obecných plánů řízení rizik Komisi pro účely mechanismu civilní 
ochrany.

Pozměňovací návrh 138
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při sestavování svých plánů řízení 
rizik zajistí členské státy a zúčastněné třetí 
země v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy zapojení regionálních a 
místních příslušných orgánů a 
specializovaných institucí. 

Or. it

Pozměňovací návrh 139
Anna Rosbach



AM\916467CS.doc 51/57 PE496.667v03-00

CS

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
popisy kapacit řízení rizik připraveny 
nejpozději do konce roku 2016 a jejich 
nejaktuálnější forma odeslána Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mají vnitrostátní plány řízení rizika, a dále popis kapacit řízení rizik 
jednotlivých členských států může být jasnější a užitečnější než sbírka plánů řízení rizika na 
vnitrostátní, jí podřízené, regionální a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 140
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2014 a jejich nejaktuálnější 
forma předána Komisi. Členské státy tyto 
plány pravidelně aktualizují a jejich 
nejaktuálnější formu každoročně 
předávají Komisi.

Or. pt

Pozměňovací návrh 141
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 

3. Členské státy a zúčastněné třetí země
zajistí, aby byly jejich plány řízení rizik 
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konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

připraveny nejpozději do konce roku 2016 
a jejich nejaktuálnější forma odeslána 
Komisi.

Or. it

Pozměňovací návrh 142
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
plány řízení rizik připraveny nejpozději do 
konce roku 2016 a jejich nejaktuálnější 
forma odeslána Komisi.

3. Členské státy zajistí, aby byly jejich 
aktuální plány řízení rizik připraveny 
odeslány Komisi nejpozději do konce 
roku 2014. Členské státy průběžně 
aktualizují plány řízení rizik a odesílají je 
Komisi nejméně jednou ročně vždy na 
konci roku, počínaje rokem 2015.

Or. cs

Odůvodnění

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Pozměňovací návrh 143
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na postupy a praktiky 
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uplatňované v daném členském státě by 
plány řízení rizik měly zahrnovat: 
a) charakteristiku nebezpečí a posouzení 
rizika jejich výskytu, včetně nebezpečí pro 
kritickou infrastrukturu a mapy rizik 
a mapy nebezpečí,
b) úkoly a povinnosti účastníků řízení 
mimořádných situací v podobě 
bezpečnostní sítě, včetně úlohy 
regionálních a místních orgánů při řízení 
rizik,
c) rozsah zdrojů plánovaných k využití 
v mimořádných situacích.

Or. cs

Odůvodnění

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Pozměňovací návrh 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Obecné činnosti připravenosti Komise

Komise provádí v souvislosti 
s připraveností tyto činnosti:
a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
mimořádné situace (ERC), které zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
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a Komisi pro účely mechanismu;
b) spravuje společný komunikační 
a informační systém pro případy 
mimořádných událostí (CECIS), který 
umožňuje komunikaci a sdílení informací 
mezi střediskem reakce na mimořádné 
situace (ERC) a kontaktními místy 
členských států;
c) přispívá k rozvoji systémů detekce 
a včasného varování a upozornění 
v případě katastrof, s cílem umožnit 
rychlou reakci a podporovat jejich 
vzájemné propojení a napojení na ERC 
a CECIS.  Tyto systémy berou ohled na 
stávající i budoucí informační, 
monitorovací a detekční zdroje a systémy 
a vycházejí z nich;
d) vytvoří a udržuje schopnost co 
nejrychlejší mobilizace a vyslání týmů 
odborníků odpovědných za:
– posouzení potřeb ve státě žádajícím 
o pomoc,
– usnadnění koordinace asistenčních 
operací při mimořádných událostech na 
místě události podle aktuální potřeby 
a udržování kontaktů s příslušnými 
orgány státu, který požádal o poskytnutí 
pomoci, je-li to nezbytné a vhodné,
– poradenskou podporu žadatelského 
státu ohledně opatření v oblasti prevence, 
připravenosti a reakce.
e) vytvoří a udržuje schopnost poskytovat 
logistickou podporu a pomoc odborným 
týmům, modulům a dalším kapacitám pro 
reakci nasazeným v rámci mechanismu, 
jakož i dalším subjektům v terénu;
f) napomáhá členským státům při 
předběžném umístění kapacit pro reakci 
na mimořádné situace v logistických 
střediscích v rámci Unie;
g) přijímá veškerá další podpůrná 
a doplňková opatření nezbytná v rámci 
mechanismu ke splnění cíle uvedeného 
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v čl. 3 odst. 1 písm. b).

Or. de

Odůvodnění

Podle čl. 196 odst. 1 SFEU neexistuje právní základ pro to, aby EU měla tento druh paralelní 
zodpovědnosti a struktury pro ochranu před katastrofami, a navrhovaná opatření porušují 
podmínku adicionality v ochraně proti katastrofám i zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 145
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Článek 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
mimořádné situace (ERC), které zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
a Komisi pro účely mechanismu;

a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
katastrofy (DRC), které zajišťuje provozní 
kapacitu 24 hodin denně a sedm dní 
v týdnu a slouží členským státům a Komisi 
pro účely mechanismu;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

(Viz články 1 a 4 tohoto rozhodnutí) 

Odůvodnění

Článek 4 (Definice) uvádí „katastrofy“, nikoli „mimořádné situace“, stejně tak i článek 1 
odkazuje na katastrofy, nikoli na mimořádné situace. Aby byla zpráva koherentní, měli 
bychom se držet stejného slova: „katastrofa“.

Pozměňovací návrh 146
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Článek 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřídí a spravuje středisko reakce na a) zřídí a spravuje středisko reakce na 
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mimořádné situace (ERC), které zajišťuje 
provozní kapacitu 24 hodin denně a sedm 
dní v týdnu a slouží členským státům 
a Komisi pro účely mechanismu;

mimořádné situace (ERC), jehož činnosti 
jsou koordinovány s existujícími 
vnitrostátními a regionálními strukturami 
a které zajišťuje provozní kapacitu 24 
hodin denně a sedm dní v týdnu a slouží 
členským státům a Komisi pro účely 
mechanismu;

Or. cs

Odůvodnění

Pokud jde o zřízení a správu střediska reakce na mimořádné situace, muselo by se
každopádně zaručit, že na evropské úrovni nevzniknou žádné paralelní struktury a nejasné 
postupy. Za tímto účelem je třeba v článku 7 návrhu rozhodnutí, který se střediskem reakce na 
mimořádné situace zabývá, stanovit, že je třeba brát ohled na vnitrostátní a regionální 
struktury a středisko s nimi koordinovat.

Pozměňovací návrh 147
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Článek 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spravuje společný komunikační 
a informační systém pro případy 
mimořádných událostí (CECIS), který 
umožňuje komunikaci a sdílení informací 
mezi střediskem reakce na mimořádné 
situace (ERC) a kontaktními místy 
členských států;

b) spravuje společný komunikační 
a informační systém pro případ katastrof
(CDCIS), který umožňuje komunikaci 
a sdílení informací mezi střediskem DRC
a kontaktními místy členských států;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 (Definice) uvádí „katastrofy“, nikoli „mimořádné situace“, stejně tak i článek 1 
odkazuje na katastrofy, nikoli na mimořádné situace. Aby byla zpráva koherentní, měli 
bychom se držet stejného slova: „katastrofa“.

Pozměňovací návrh 148
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoří a udržuje schopnost co 
nejrychlejší mobilizace a vyslání týmů 
odborníků odpovědných za:

d) vytvoří schopnost co nejrychlejší 
mobilizace a vyslání týmů odborníků 
odpovědných za:

Or. it


