
AM\916467HU.doc PE496.667v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2011/0461(COD)

18.10.2012

MÓDOSÍTÁS:
38 - 148

Jelentéstervezet
Elisabetta Gardini
(PE490.991v01-00)

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Határozatra irányuló javaslat
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))



PE496.667v03-00 2/61 AM\916467HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\916467HU.doc 3/61 PE496.667v03-00

HU

Módosítás 38
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben a 
jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell, össze kell hangolnia és ki kell 
egészítenie a tagállamok polgári védelem 
terén végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon 
a természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága.

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben a 
jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell és ki kell egészítenie a tagállamok 
polgári védelem terén végrehajtott nemzeti, 
regionális és helyi szintű fellépéseit, hogy 
javuljon a természeti vagy ember okozta 
katasztrófák megelőzésére, az azokra való 
felkészülésre és beavatkozásra szolgáló 
rendszerek hatékonysága.

Or. it

(Lásd az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdését.)

Módosítás 39
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben 
a jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 

(1) Az elmúlt évek során jelentősen nőtt a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
száma és súlyossága. A jövőbeli 
katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
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szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell, össze kell hangolnia és ki kell 
egészítenie a tagállamok polgári védelem 
terén végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon 
a természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága.

lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered. 
Ennélfogva elengedhetetlen, hogy a 
tevékenységek eseti alapú 
összehangolásának rendszeréből sürgősen 
kilépve elmozduljunk egy integrált
megközelítésen alapuló hatékony európai 
katasztrófavédelmi mechanizmus 
irányába. Az Uniónak támogatnia kell, 
össze kell hangolnia és ki kell egészítenie a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága.

Or. fr

Módosítás 40
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti vagy ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
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képességeinek kiegészítése céljából. képességeinek kiegészítése céljából.

Or. it

Módosítás 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai,
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a földrengéseket 
és a szökőárakat, a tűzeseteket és 
erdőtüzeket, az áradásokat és a 
földcsuszamlásokat, a
terrorcselekményeket, a technológiai, ipari 
és radiológiai baleseteket, a tengeri 
szennyezést és az akut egészségügyi 
veszélyhelyzeteket (világjárványokat) –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

Or. fr

Módosítás 42
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel arra, hogy az Európai 
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Unió működéséről szóló szerződés 222. 
cikke szerint, ha egy tagállamot 
terrortámadás ér, illetve ha természeti 
vagy ember okozta katasztrófa áldozatává 
válik, az Uniónak és tagállamainak a 
szolidaritás szellemében együttesen kell 
fellépniük.

Or. fr

Módosítás 43
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak vagy régióiknak 
az e határozat hatálya alá tartozó 
kérdésekkel kapcsolatos két- vagy 
többoldalú szerződésekben vagy 
megállapodásokban előírt jogait és 
kötelezettségeit, sem a tagállamoknak az 
emberek, a környezet és a tulajdon 
területükön belüli védelmére vonatkozó 
felelősségét. Ezért a tagállamoknak 
önkéntes alapon kell részt venniük a 
mechanizmusban.

Or. it

Módosítás 44
Alda Sousa
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Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati integrált, 
hatékony és gyors hozzájárulást biztosít a 
katasztrófák megelőzéséhez és az azokra 
való felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

Or. en

Módosítás 45
Alojz Peterle

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. Mivel 
azonban elsősorban a tagállamok 
felelőssége, hogy területükön megvédjék 
az embereket, a környezetet és a tulajdont 
a katasztrófáktól, és hogy gondoskodjanak 
arról, hogy katasztrófakezelési 
rendszereik rendelkezzenek a megfelelő 
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a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

képességekkel, következésképpen ez a 
határozat nem érintheti a tagállamoknak az 
e határozat hatálya alá tartozó kérdésekkel 
kapcsolatos két- vagy többoldalú 
szerződésekben előírt jogait és 
kötelezettségeit, sem a tagállamoknak az 
emberek, a környezet és a tulajdon 
területükön belüli védelmére vonatkozó 
felelősségét.

Or. sl

Indokolás

Ez a módosítás azt hangsúlyozza, hogy a tagállamoké az elsődleges felelősség a polgári 
védelemért.

Módosítás 46
Georgios Koumoutsakos

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti és hozzájárul a szolidaritási 
klauzula végrehajtásához azáltal, hogy 
gyakorlati és gyors hozzájárulást biztosít a 
katasztrófák megelőzéséhez és az azokra 
való felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

Or. el
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Módosítás 47
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan, a 
Bizottságnak ugyanakkor pedig általános 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
tagállami kockázatkezelési tervek 
összehasonlíthatóságának és 
integrációjának megkönnyítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 48
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

(6) A mechanizmusnak általános és 
integrált szakpolitikai keretet kell 
tartalmaznia a katasztrófák kockázatának 
megelőzését szolgáló uniós fellépésekre 
vonatkozóan, amelynek célja a katasztrófák 
elleni védelem, a velük szembeni ellenálló-
képesség és az azokra való reagálási 
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 49
Jolanta Emilia Hibner

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan,
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
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integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan. A 
Bizottságnak, együttműködésben a 
tagállamokkal részletes iránymutatásokat 
kell kidolgoznia a tagállamok által 
készített kockázatkezelési tervek 
összehasonlításához, valamint támogatnia 
kell az e tervekkel kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjét.

Or. pl

Módosítás 50
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megelőzés kulcsfontosságú a 
katasztrófák elleni védelem terén, és 
további cselekvést igényel, ahogyan arra a 
2009. november 30-i tanácsi 
következtetések és a Bizottság „A 
természeti csapások és az ember okozta 
katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepció” című közleményéről 
szóló, 2010. szeptember 21-i európai 
parlamenti állásfoglalás is felhívtak.

(7) A megelőzés – így az éghajlatváltozás 
valószínűsíthető hatásainak és a 
megfelelő kiigazító intézkedés 
szükségességének megfelelő 
figyelembevétele – kulcsfontosságú a 
katasztrófák elleni védelem terén, és 
további cselekvést igényel, ahogyan arra a 
2009. november 30-i tanácsi 
következtetések és a Bizottság „A 
természeti csapások és az ember okozta 
katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepció” című közleményéről 
szóló, 2010. szeptember 21-i európai 
parlamenti állásfoglalás is felhívtak.

Or. en

Módosítás 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megelőzés kulcsfontosságú a 
katasztrófák elleni védelem terén, és
további cselekvést igényel, ahogyan arra a 
2009. november 30-i tanácsi 
következtetések és a Bizottság „A 
természeti csapások és az ember okozta 
katasztrófák megelőzésére irányuló 
közösségi koncepció” című közleményéről
szóló, 2010. szeptember 21-i európai 
parlamenti állásfoglalás is felhívtak.

(7) A hatékony megelőző intézkedések 
jelentik a megoldást a lakosság 
katasztrófák elleni hatékony védelme 
szempontjából. A megelőzés további 
cselekvést igényel, ahogyan arra a 2009. 
november 30-i tanácsi következtetések és a 
Bizottság „A természeti csapások és az 
ember okozta katasztrófák megelőzésére 
irányuló közösségi koncepció” című 
közleményéről szóló, 2010. szeptember 21-
i európai parlamenti állásfoglalás is 
felhívtak.

Or. de

Módosítás 52
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs forrásokat és 
rendszereket, és ezeken kell alapulniuk.

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs és távközlési
forrásokat és rendszereket, és ezeken kell 
alapulniuk.

Or. fr
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Módosítás 53
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A mechanizmusnak tartalmaznia kell 
egy általános szakpolitikai keretet, amely 
az Unión belüli polgári védelmi 
rendszerek, személyzet és a polgárok 
felkészültségi szintjének folyamatos 
javítását célozza. Ennek – az európai 
katasztrófavédelmi képzéssel foglalkozó 
európai eszközről szóló, 2008. november 
14-i tanácsi következtetésekben foglaltak 
szerint – részét képezik uniós és tagállami 
szintű, a katasztrófák megelőzésére, az 
azokra való felkészültségre és reagálásra 
vonatkozó képzési programok és egy 
képzési hálózat.

(10) A mechanizmusnak tartalmaznia kell 
egy általános szakpolitikai keretet, amely 
az Unión belüli polgári védelmi 
rendszerek, személyzet és a polgárok 
felkészültségi szintjének folyamatos 
javítását célozza. Ennek – az európai 
katasztrófavédelmi képzéssel foglalkozó
európai eszközről szóló, 2008. november 
14-i tanácsi következtetésekben foglaltak 
szerint – részét képezik uniós és tagállami 
szintű, a katasztrófák megelőzésére, az 
azokra való felkészültségre és reagálásra 
vonatkozó vészhelyzet-kezelési képzési 
programok és egy képzési hálózat. E 
képzési hálózat kialakítására egy polgári 
védelmi és humanitárius tevékenységekkel 
foglalkozó európai képzési intézet által és 
annak keretében kerülhetne sor.

Or. fr

Módosítás 54
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Indokolt ezenfelül, hogy az európai 
polgári védelmi mechanizmus 
alapelveként a tagállamok egy vagy több 
kockázat kezelésére szakosodjanak.

Or. fr
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Módosítás 55
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, a 
vészhelyzetek terén képzett szakértőkből, a 
Bizottság által irányított, veszélyhelyzet 
kezelésére szolgáló közös kommunikációs 
és tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

Or. fr

Módosítás 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A legkülső régiók, valamint az 
Európai Unióhoz tartozó tengerentúli 
országok és területek jelentős eszközül 
szolgálnak az uniós katasztrófaelhárítás 
terén. Tengerentúli területeinek 
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köszönhetően az Európai Unió valójában 
a terület és a lakosság szempontjából 
egyaránt világszerte jelen van. E régiókra, 
országokra és területekre támaszkodva elő 
kell mozdítani a logisztika és az 
erőforrások előzetes elhelyezését. 

Or. fr

Módosítás 57
Rebecca Taylor

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitáson kívül fenntartott kapacitások 
vonatkozásában a Bizottság regionális 
megközelítés kialakítására ösztönzi a 
tagállamokat. A regionális és helyi 
kormányzat közötti együttműködésnek elő 
kell segítenie a hatékony felkészülést és 
reagálás, biztosítva azt, hogy a szűkös 
erőforrásokat hatékonyan használják fel, 
igénybe véve ehhez – többek között – a 
kormányzat egyes szintjein a 
kapacitásokra vonatkozóan vezetett, 
közzétett nyilvántartásokat és az 
önkéntesen összevont erőforrásokat. 
Amennyiben a tagállamok e megközelítés
alkalmazása mellett döntenek, a 
Bizottságnak készen kell állnia arra, hogy 
segítséget és támogatást nyújtson.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt tervezi, hogy az Európai Unión belüli esetleges kapacitásbeli hiányosságok és 
hibák felszámolása érdekében összeveti a kockázatkezelési terveket és létrehozza az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást. Lehetséges, hogy az e hiányosságok felszámolására tett 
uniós megközelítés egyes esetekben túlságosan kényelmetlen lehet, ha az együttműködő és az 
erőforrásokat összevonó regionális és helyi hatóságok rendezni tudják a problémát. A 
szubszidiaritás elvének megfelelően ezt ösztönözni kell, nem pedig feladatként kiróni.
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Módosítás 58
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A tagállamoknak a világ különböző 
pontjain létesített állandó 
létesítményeinek, különösen a katonai 
bázisoknak és csomópontoknak támogató 
bázisként elő kell segíteniük a logisztika 
és az erőforrások előzetes elhelyezését, 
valamint az Európai Unió 
katasztrófaelhárítási fellépését.

Or. fr

Módosítás 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése érdekében a 
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. A harmadik 
országoktól származó 
finanszírozásijavaslat-tervezeteket közölni 
kell a tagállamokkal. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 
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illetékes nemzetközi szereplőkkel együtt 
kell koordinálni. A polgári védelmi 
segítségnyújtás mechanizmus útján történő 
javított koordinációja előfeltételt képez az 
általános koordinációs erőfeszítés 
támogatásához és a globális mentési 
erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét, 
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.

megkettőzésének elkerülése érdekében a 
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 
illetékes nemzetközi szereplőkkel együtt 
kell koordinálni. A polgári védelmi 
segítségnyújtás mechanizmus útján történő 
javított koordinációja előfeltételt képez az 
általános koordinációs erőfeszítés 
támogatásához és a globális mentési 
erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét, 
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.

Or. en

Módosítás 60
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 

(15) Ami az Unión kívüli 
katasztrófareagálási támogatási 
tevékenységeket illeti, a mechanizmusnak 
elő kell segítenie és támogatnia kell a 
tagállamok és az egész Unió által 
végrehajtott fellépéseket, hogy előmozdítsa 
az összhangot a nemzetközi polgári 
védelmi munka terén. Az ENSZ-nek, 
amennyiben jelen van, átfogó összehangoló 
szerepe van a harmadik országokban 
végzett mentési műveletekben. A
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 
illetékes nemzetközi szereplőkkel, többek 
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megkettőzésének elkerülése érdekében a 
mechanizmus keretében biztosított 
segítségnyújtást az ENSZ-szel és más 
illetékes nemzetközi szereplőkkel együtt 
kell koordinálni. A polgári védelmi 
segítségnyújtás mechanizmus útján történő 
javított koordinációja előfeltételt képez az 
általános koordinációs erőfeszítés 
támogatásához és a globális mentési 
erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét, 
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.

között a humanitárius tevékenységet végző 
nem kormányzati szervezetekkel együtt 
kell koordinálni. Ennek célja a
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának maximalizálása és a 
munkavégzés szükségtelen 
megkettőzésének elkerülése. A polgári 
védelmi segítségnyújtás mechanizmus 
útján történő javított koordinációja 
előfeltételt képez az általános koordinációs 
erőfeszítés támogatásához és a globális 
mentési erőfeszítésekhez való átfogó uniós 
hozzájárulás biztosításához. Súlyos 
katasztrófák esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
1257/96/EK tanácsi rendelet keretében 
segítséget nyújtanak, a Bizottság biztosítja 
az átfogó uniós reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét,
valamint a humanitárius tevékenységet 
végző nem kormányzati szervek 
figyelembevételét és bevonását,
tiszteletben tartva a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzust.

Or. fr

Módosítás 61
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A közösségi szintű gyorsreagálási 
képesség fejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 

(16) A közösségi szintű gyorsreagálási 
képesség fejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 
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hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához. Az Európai Unió 
területén kívül bekövetkező katasztrófa 
esetén a rendelkezésre álló 
szállítóeszközök kérdését illetően számolni 
kell a meglévő rendszerekkel (ENSZ, 
NATO és tagállamok).

Or. fr

Módosítás 62
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

(19) Ha a katonai kapacitások végső 
esetben történő, polgári felügyelet alatt a 
polgári védelmi műveletek támogatásában,
biztosítva ugyanakkor, hogy a 
katasztrófaelhárítás semmilyen esetben ne 
kerüljön alárendelt szerepbe a 
kereskedelmi, politikai vagy stratégiai 
szempontokhoz képest, a katonasággal való 
együttműködésnek meg kell felelnie a 
Tanács vagy annak illetékes szervei által az 
oslói iránymutatások alapján 
meghatározott módszereknek, eljárásoknak 
és kritériumoknak, melyek a polgári 
lakosság védelméhez szükséges katonai 
kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak

Or. en

Módosítás 63
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E határozat rendelkezéseinek 
kiegészítése érdekében fel kell hatalmazni 
a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadhasson el annak meghatározására, 
hogy egy ország milyen feltételekkel 
csatlakozhat a mechanizmushoz, és hogy 
milyen feltételekkel léphet ki onnan.

Or. it

Módosítás 64
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A költségek Polgári Védelmi 
Pénzügyi Eszköz keretében történő 
megtérítését és a közbeszerzési 
szerződések és támogatások odaítélését az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel 
(a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
összhangban kell végrehajtani. A polgári 
védelmi fellépések különleges jellegének 
következtében helyénvaló előírni, hogy 
támogatások a magánjog hatálya alá 
tartozó személyek számára is odaítélhetők 
legyenek. Fontos továbbá az említett 
rendelet szabályainak betartása, különösen 
a gazdaságosság, az eredményesség és a 
hatékonyság elve tekintetében.

(29) A költségek Polgári Védelmi 
Pénzügyi Eszköz keretében történő 
megtérítését és a közbeszerzési 
szerződések és támogatások odaítélését az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel 
(a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
összhangban kell végrehajtani. Fontos 
továbbá az említett rendelet szabályainak 
betartása, különösen az eredményesség és a 
hatékonyság elve tekintetében.

Or. en
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Módosítás 65
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja a 
tagállamok és az Unió közötti 
együttműködés megerősítése a polgári 
védelem terén a természeti és ember okozta 
katasztrófák megelőzésére, az azokra való 
felkészülésre és reagálásra szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 66
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott nemzeti, regionális és helyi 
szintű fellépéseinek támogatása és 
kiegészítése, fokozva a természeti vagy
ember okozta katasztrófák megelőzésére és 
az azok elleni védekezésre szolgáló 
rendszerek hatékonyságát.

Or. it

(Lásd az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdését.)

Módosítás 67
Alda Sousa
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek európai 
integrált hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 68
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése. A 
mechanizmus célja az együttműködés 
megerősítése és a koordináció 
megkönnyítése a természeti és ember 
okozta katasztrófák és a veszélyhelyzetek
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságának javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 69
Anna Rosbach
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve mind a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket, továbbá 
ezek következményeit – szembeni védelem 
elsősorban az emberekre vonatkozik, de a 
környezetre és a tulajdonra is, beleértve a 
kulturális örökséget is.

Or. en

Módosítás 70
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti vagy ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

Or. it
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Módosítás 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 
emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális
örökséget is.

(2) Az uniós polgári védelmi mechanizmus
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
katasztrófával – ideértve a földrengéseket 
és a szökőárakat, a tűzeseteket és 
erdőtüzeket, az áradásokat és a 
földcsuszamlásokat, a
terrorcselekményeket, a technológiai, ipari 
és radiológiai baleseteket, a tengeri 
szennyezést és az akut egészségügyi 
veszélyhelyzeteket (világjárványokat) –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is.

Or. fr

Módosítás 72
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, adott esetben 
minimalizálva az emberi és anyagi 
veszteségeket. E határozat célkitűzését a 
tagállamok egyedül nem tudják mindig 
kielégítően megvalósítani, így azok a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása 
miatt olykor az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.
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Or. en

Módosítás 73
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.

(3) Az uniós fellépés fokozza a tagállamok 
súlyos katasztrófákkal kapcsolatos 
megelőzési, felkészültségi és beavatkozási
kapacitását országos, regionális és helyi 
szinten, minimalizálva az emberi és anyagi 
veszteségeket. E határozat célkitűzését a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Or. it

(Lásd az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdését.)

Módosítás 74
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok egyedül 
nem tudják kielégítően megvalósítani, így 
azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi, környezeti és anyagi 
veszteségeket. E határozat célkitűzését a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Or. pt
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Módosítás 75
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok
egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

(3) Az uniós támogató, koordináló és 
kiegészítő intézkedések fokozzák a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. Lehetőség 
van az eljárás hatékonyabbá és 
eredményesebbé tételére, valamint a 
források gyorsabb mozgósítására irányuló 
célkitűzések uniós szintű előkészítésére a 
tagállamok egyidejű saját 
felelősségvállalása mellett.

Or. de

Módosítás 76
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket 
ruházzanak a veszélyhelyzeteket kezelő 
rendszereikre ahhoz, hogy azok 
megfelelően tudják kezelni az olyan 
nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 
amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni.

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket 
ruházzanak a veszélyhelyzeteket kezelő 
rendszereikre ahhoz, hogy azok 
megfelelően tudják kezelni az olyan 
nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 
amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni, figyelembe véve az 
éghajlatváltozás valószínűsíthető hatásait 
és a megfelelő kiigazító intézkedés 
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szükségességét.

Or. en

Módosítás 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a 
katasztrófáktól, és hogy megfelelő
képességeket ruházzanak a 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereikre
ahhoz, hogy azok megfelelően tudják 
kezelni az olyan nagyságrendű és 
természetű katasztrófákat, amelyekre 
ésszerűen számítani lehet és fel lehet 
készülni.

(5)Az EUMSZ 196. cikke szerint 
elsősorban a tagállamok felelőssége, hogy 
a területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont. A tagállamok 
egyedül gondoskodnak arról, hogy a 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereik 
megfelelő képességekkel rendelkezzenek
ahhoz, hogy azok megfelelően tudják 
kezelni az olyan nagyságrendű és 
természetű katasztrófákat, amelyekre 
ésszerűen számítani lehet és fel lehet 
készülni.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 196. cikke nem teszi lehetővé, hogy az Európai Unió önálló polgári védelmi 
rendszert hozzon létre.

Módosítás 78
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mechanizmus nem érinti az Unió 
vagy az Európai Atomenergia-közösség 
meglévő, vonatkozó jogszabályaiban vagy 
a hatályos nemzetközi szerződésekben 

(3) A mechanizmus nem érinti az 
alábbiakban előírt kötelezettségeket: az 
Unió vagy az Európai Atomenergia-
közösség meglévő, vonatkozó 
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előírt kötelezettségeket. jogszabályaiban; a hatályos nemzetközi –
többek között a tagállamok között 
létrejövő – szerződésekben; a több 
tagállam régiói vagy tagállamok és 
harmadik országok régiói között hatályos 
polgári védelmi megállapodásokban.

Or. it

Módosítás 79
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A mechanizmusban való részvétel

(1) Egy tagállamnak vagy a 28. cikk (1) 
bekezdése szerinti harmadik országnak a 
mechanizmusban való részvétele 
önkéntes. A mechanizmusban részt vevő 
valamennyi tagállamnak vagy harmadik 
országnak lehetősége van a kilépésre.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 29a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mechanizmushoz való 
csatlakozás és az onnan való kilépés 
feltételeinek meghatározását illetően.

Or. it

Módosítás 80
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a határozat az Unión és a (1) Ez a határozat az Unió és a tagállamok 
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28. cikkben említett országokon belüli 
bármilyen katasztrófát érintő megelőzési és 
felkészültségi intézkedésekre 
alkalmazandó.

között a polgári védelem területén való 
általános együttműködésre és a 
28. cikkben említett országokon belüli 
veszélyhelyzeteket és bármilyen 
katasztrófát érintő megelőzési és 
felkészültségi intézkedésekre 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 81
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintet nélkül a katasztrófa jellegére, 
ez a határozat alkalmazandó az Unión belül 
vagy kívül bekövetkezett súlyos 
katasztrófák közvetlen káros 
következményeinek kezeléséhez való 
segítségnyújtásra irányuló fellépésekre is, 
amennyiben e határozattal összhangban
segítségnyújtás iránti kérelem érkezik.

(2) Tekintet nélkül a katasztrófa jellegére, 
ez a határozat alkalmazandó az Unión belül 
vagy kívül bekövetkezett súlyos 
katasztrófák közvetlen káros 
következményeinek kezeléséhez való 
segítségnyújtásra irányuló fellépésekre is, 
amennyiben segítségnyújtás iránti kérelem 
érkezik.

Or. en

Módosítás 82
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintet nélkül a katasztrófa jellegére, 
ez a határozat alkalmazandó az Unión belül 
vagy kívül bekövetkezett súlyos 
katasztrófák közvetlen káros 
következményeinek kezeléséhez való 
segítségnyújtásra irányuló fellépésekre is, 
amennyiben e határozattal összhangban 

(2) Tekintet nélkül a katasztrófa jellegére, 
ez a határozat alkalmazandó az Unión belül 
és a 28. cikk (1) bekezdése szerinti 
országokban, vagy ezek területén kívül 
bekövetkezett súlyos katasztrófák 
közvetlen káros következményeinek 
kezeléséhez való segítségnyújtásra irányuló 
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segítségnyújtás iránti kérelem érkezik. fellépésekre is, amennyiben e határozattal 
összhangban segítségnyújtás iránti kérelem 
alapján döntés születik a beavatkozásról.

Or. it

Módosítás 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a határozat az érintett területeken 
a katasztrófák kezelésére szolgáló 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
intézkedésekre és ajánlásokra 
alkalmazandó. Az intézményközi 
koordinációt az élet és a gazdaság 
helyreállításának megkönnyítése 
érdekében kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E határozat figyelembe veszi az Unió 
elszigetelt, legkülső és egyéb régióinak és 
szigeteinek katasztrófa esetén felmerülő 
sajátos szükségleteit.

(3) E határozat figyelembe veszi az Unió 
elszigetelt, legkülső és egyéb régióinak és 
szigeteinek, valamint a hozzá tartozó 
tengerentúli országoknak és területeknek 
a katasztrófa esetén felmerülő sajátos 
szükségleteit és azok eszközeit.

Or. fr
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Módosítás 85
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmus támogatja, 
összehangolja vagy kiegészíti az Unió és a 
tagállamok közötti megerősített 
együttműködést, a következő konkrét 
célkitűzések megvalósítása érdekében:

(1) A mechanizmus támogatja és kiegészíti
a tagállamoknak a következő konkrét 
célkitűzések megvalósítása érdekében tett 
erőfeszítéseit:

Or. en

Módosítás 86
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmus támogatja, 
összehangolja vagy kiegészíti az Unió és a 
tagállamok közötti megerősített
együttműködést, a következő konkrét 
célkitűzések megvalósítása érdekében:

(1) A mechanizmus támogatja és kiegészíti 
a nemzeti polgári védelmi szolgálatok
közötti operatív együttműködést, a 
következő konkrét célkitűzések 
megvalósítása érdekében:

Or. it

Módosítás 87
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió katasztrófákra való reagálásra 
történő felkészültségének fokozása,

b) a tagállamok és az Európai Unió 
katasztrófákra való reagálásra történő 
felkészültségének fokozása,
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Or. en

Módosítás 88
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió katasztrófareagálásra való 
felkészültségének fokozása;

b) az egyes tagállamok polgári védelmi 
ágazatában érintett személyek
katasztrófareagálásra való 
felkészültségének fokozása;

Or. it

(Lásd az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdését.)

Módosítás 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió katasztrófareagálásra való 
felkészültségének fokozása;

b) a tagállamok katasztrófareagálásra való 
felkészültségének fokozása;

Or. de

Módosítás 90
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyors és hatékony veszélyhelyzet-
reagálási beavatkozások elősegítése súlyos
katasztrófák vagy azok fenyegető 

c) a gyors és hatékony intézkedések
elősegítése katasztrófák vagy azok 
fenyegető közelsége esetén.
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közelsége esetén.

Or. en

Módosítás 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szükséges technikai segítségnyújtás 
biztosítása, a támogatás koordinálása és a 
hatékonyság, a népesség visszatérésének 
és az önszerveződés megkönnyítésének 
érdekében.

Or. en

Módosítás 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése felé való 
előrehaladást olyan mutatókkal kell 
értékelni, amelyek többek között a 
következőkre vonatkoznak:

törölve

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;
b) a katasztrófákra való felkészültség 
szintjének javítása terén történt 
előrehaladás, amelyet a mechanizmus 
keretében történő veszélyhelyzeti 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
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reagálási kapacitások számával és azok 
együttes működtethetőségének fokával 
mérnek;
c) a katasztrófákra való reagálás 
fejlesztése terén történt előrehaladás, 
amelyet a mechanizmus keretében történő 
beavatkozások sebességével és 
összehangoltságának fokával, valamint 
azzal mérnek, hogy a nyújtott segítség 
mennyire felel meg a helyszíni 
igényeknek.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 196. cikke szerint az Európai Bizottság nem rendelkezik ellenőrzési jogokkal. Az 
uniós szintű értékelési és ellenőrzési rendszer bevezetése korlátozza a tagállamok
autonómiáját a polgári védelem terén.

Módosítás 93
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérése felé való 
előrehaladást olyan mutatókkal kell 
értékelni, amelyek többek között a 
következőkre vonatkoznak:

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérése felé való 
előrehaladást olyan közös mutatókkal kell 
értékelni, amelyek többek között a 
következőkre vonatkoznak:

Or. fr

Módosítás 94
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás

Or. en

Módosítás 95
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. és a 6. cikkben meghatározott 
kockázat- és katasztrófakezelési tervekkel 
rendelkező tagállamok számával mérnek;

Or. en

Módosítás 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófakezelési tervekkel rendelkező 
tagállamok számával mérnek;

a) a katasztrófamegelőzési keret 
megvalósítása terén történt előrehaladás, 
amelyet a 4. cikkben meghatározott 
katasztrófa- és kockázatkezelési tervekkel 
rendelkező tagállamok számával mérnek;

Or. ro
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Módosítás 97
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a katasztrófákra való felkészültség 
szintjének javítása terén történt 
előrehaladás, amelyet a mechanizmus 
keretében történő veszélyhelyzeti 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
reagálási kapacitások számával és azok 
együttes működtethetőségének fokával 
mérnek;

e) a katasztrófákra való felkészültség 
szintjének javítása terén történt 
előrehaladás, amelyet a mechanizmus 
keretében történő veszélyhelyzeti 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
reagálási kapacitások számával és 
funkcióival, valamint azok együttes 
működtethetőségének fokával mérnek;

Or. it

Módosítás 98
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a katasztrófákra való felkészültség 
szintjének javítása terén történt 
előrehaladás, amelyet a mechanizmus 
keretében történő veszélyhelyzeti 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
reagálási kapacitások számával és azok 
együttes működtethetőségének fokával 
mérnek;

b) a katasztrófákra való felkészültség 
szintjének javítása terén történt 
előrehaladás, amelyet a mechanizmus 
keretében történő veszélyhelyzeti 
beavatkozásokra rendelkezésre álló 
reagálási kapacitások számával és azok 
együttes működtethetőségének fokával, 
valamint az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek hatékonyságával mérnek;

Or. pt

Módosítás 99
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

(1) „katasztrófa”: minden olyan – többek 
között előre nem látható és elkerülhetetlen 
– esemény vagy helyzet, amelynek az 
emberekre, a környezetre vagy a tulajdonra 
káros hatása van vagy lehet;

Or. it

Módosítás 100
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

(1) „katasztrófa”: minden olyan, természeti 
jelenségek miatt bekövetkező vagy ember 
okozta váratlan és elsöprő erejű esemény, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

Or. fr

Módosítás 101
Georgios Koumoutsakos

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre, a 
tulajdonra vagy a kulturális örökségre
káros hatása van vagy lehet;

Or. en
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Módosítás 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

(1) „katasztrófa”: minden olyan rendkívüli 
esemény, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet;

Or. de

Módosítás 103
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan –
többek között előre nem látható és 
elkerülhetetlen – esemény vagy helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet, és amely a mechanizmus keretében 
történő segítségnyújtás iránti kérelmet 
tehet szükségessé;

Or. it

Módosítás 104
Philippe Juvin

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan
helyzet, amelynek az emberekre, a 

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan, 
természeti jelenségek miatt bekövetkező
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környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

vagy ember okozta váratlan és elsöprő 
erejű esemény, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros vagy 
akár pusztító hatása van vagy lehet, és 
amely a mechanizmus keretében történő 
segítségnyújtás iránti kérelmet tehet 
szükségessé;

Or. fr

Módosítás 105
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amelyet nehéz 
megfelelően megoldani egy uniós 
tagállamtól elvárható veszélyelhárító 
intézkedéssel;

Or. cs

Módosítás 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amelyet nehéz 
megfelelően megoldani egy tagállam 
katasztrófareagálási képességével;

Or. ro
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Módosítás 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
rendkívül káros következményekkel járó 
rendkívüli esemény, amelyet a közvetlenül 
érintett emberek önmaguk nem képesek 
leküzdeni, és amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

Or. de

Módosítás 108
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „felkészültség”: az emberi és anyagi 
erőforrások felkészültségének és 
képességének olyan – előzetesen 
meghozott intézkedések eredményeként 
elért – szintje, amely biztosítja a 
veszélyhelyzetre való hatékony és gyors 
reagálást;

(4) „felkészültség”: az emberi és anyagi 
erőforrások felkészültségének és 
képességének olyan – előzetesen 
meghozott intézkedések eredményeként 
elért – szintje, amely biztosítja a 
katasztrófára való hatékony és gyors 
reagálást;

Or. en

Indokolás

Tekintetbe véve azt, hogy rendelkezünk a „katasztrófa” fogalommeghatározásával, ám a 
„veszélyhelyzetre” vonatkozóan nincs ilyen fogalommeghatározás, a szöveg egyértelműbbé 
tétele érdekében ragaszkodnunk kell a „katasztrófa” kifejezés használatához.
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Módosítás 109
Georgios Koumoutsakos

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „megelőzés”: minden olyan fellépés, 
amely a katasztrófák következtében az 
embereket, a környezetet vagy a tulajdont 
fenyegető kockázatok csökkentését vagy a 
kár mérséklését célozza;

(5) „megelőzés”: minden olyan fellépés, 
amely a katasztrófák következtében az 
embereket, a környezetet, a tulajdont vagy 
a kulturális örökséget fenyegető 
kockázatok csökkentését vagy a kár 
mérséklését célozza;

Or. en

Módosítás 110
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „korai előrejelzés”: időben történő és 
hatékony információszolgáltatás, amely 
lehetővé teszi a kockázatok elkerülését 
vagy csökkentését célzó intézkedések 
meghozatalát, és biztosítja a hatékony 
válaszadásra való felkészültséget;

(6) „korai előrejelzés”: időben történő és 
hatékony információszolgáltatás, amely 
lehetővé teszi a kockázatok elkerülését 
vagy csökkentését célzó intézkedések 
meghozatalát, és elősegíti a hatékony 
válaszadásra való felkészültséget;

Or. en

Módosítás 111
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „részt vevő ország”: az a tagállam 
vagy a 28. cikk (1) bekezdése szerinti 
harmadik ország, amely a 
mechanizmusban való részvétel mellett 
foglalt állást.

Or. it

Módosítás 112
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a különféle 
ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 
keret megállapítása céljából készít el;

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
nemzeti vagy szubnacionális szintű 
azonosítása, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a különféle 
ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 
keret megállapítása céljából készít el;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a határozat figyelembe vegye, hogy a különböző tagállamok más és más 
szinteken foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Néhányuk nemzeti, mások pedig szubnacionális 
szinten.

Módosítás 113
Alda Sousa
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a különféle 
ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 
keret megállapítása céljából készít el;

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a potenciális 
kockázatok előre jelzése, a hatásaik 
becslése, a kockázatok és hatásaik 
költséghatékony csökkentését, az azokhoz 
való alkalmazkodást és azok enyhítését 
célzó intézkedések kidolgozása, 
kiválasztása és végrehajtása céljából, 
valamint a különféle ágazat- vagy 
veszélyspecifikus kockázatkezelési 
eszközöknek a közös, átfogó tervben való 
egyesítésére vonatkozó keret megállapítása 
céljából készít el;

Or. en

Módosítás 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) „utólagos koordináció”: a 
valamennyi felelős szervezet, intézmény és 
adminisztratív szint, továbbá az érintett 
ágazatok és a gazdasági szereplők közötti 
koordináció támogatásához szükséges 
fellépések és jogalkotási intézkedések.

Or. en

Módosítás 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében;

a) lépéseket tesz a tagállamok 
hatóságainak és lakosságának
katasztrófakockázatokra vonatkozó 
tudásalapja bővítése és az ismeretek, a 
bevált gyakorlatok és az információk 
megosztásának elősegítése érdekében;

Or. ro

Módosítás 116
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
katasztrófáknak az áttekintését, amelyek 
az Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

Or. en

Módosítás 117
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti vagy ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek a 
tagállamokat fenyegethetik, figyelemmel 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

Or. it
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Módosítás 118
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, megfelelőképpen 
figyelembe véve az éghajlatváltozás 
valószínűsíthető hatását is;

Or. en

Módosítás 119
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését és 
feltérképezését, amelyek az Uniót 
fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

Or. pt

Módosítás 120
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon 
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is;

c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon
természeti és ember által előidézett 
kockázatoknak az áttekintését, amelyek az 
Uniót fenyegethetik, figyelemmel az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatására is, és 
ajánlásokat fogalmaz meg arra 
vonatkozóan, hogy miként kell felkészíteni 
a nemzeti polgári védelmi rendszereket az 
éghajlatváltozás hatásainak kezelésére;

Or. cs

Módosítás 121
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési kapacitásai 
ismertetésének kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó adott esetben 
szükséges iránymutatásokat;

Or. en

Indokolás

Nem minden tagállam rendelkezik nemzeti kockázatkezelési tervvel, továbbá az országok 
kockázatkezelési kapacitásainak ismertetése egyértelműbb és hasznosabb lehet, mint a 
nemzeti, szubnacionális, regionális és helyi kockázatkezelési tervek gyűjteménye.

Módosítás 122
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és 
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását, ideértve – koordinációjuk 
és kompatibilitásuk megkönnyítése, 
valamint szükség esetén a megfelelő 
ösztönzők biztosítása érdekében – a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat;

Or. en

Módosítás 123
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és 
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását, 
frissítését és megvalósítását – ideértve a 
tervek tartalmára vonatkozó 
iránymutatásokat – és szükség esetén 
megfelelő ösztönzést biztosít;

Or. pt

Módosítás 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott célkitűzés 
megvalósításához szükséges további 
megelőzési feladatokat vállal.

törölve

Or. de
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Módosítás 125
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott célkitűzés megvalósításához 
szükséges további megelőzési feladatokat 
vállal.

g) a részt vevő országokból érkező felkérés 
esetén a 3. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában meghatározott célkitűzés 
megvalósításához szükséges további 
megelőzési feladatokat vállal.

Or. it

Módosítás 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
Kockázatkezelési tervek

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.
(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.
(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

Or. de
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Indokolás

Az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdése szerint nincs jogalapja annak, hogy az Unió a polgári 
védelem területén ilyen jellegű párhuzamos feladatkörrel és struktúrával rendelkezzen, és a 
javasolt intézkedések sértik a polgári védelem területén a hozzájárulás követelményét és a 
szubszidiaritás elvét.

Módosítás 127
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
kapacitásaik ismertetését a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Nem minden tagállam rendelkezik nemzeti kockázatkezelési tervvel, továbbá az országok 
kockázatkezelési kapacitásainak ismertetése egyértelműbb és hasznosabb lehet, mint a 
nemzeti, szubnacionális, regionális és helyi kockázatkezelési tervek gyűjteménye.

Módosítás 128
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmus hatékonyságának
biztosítása érdekében a tagállamok és a 
részt vevő harmadik országok megküldik 
kockázatkezelési terveik összefoglalását a 
Bizottságnak.

Or. it
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Módosítás 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveik vonatkozó nem érzékeny elemeit a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 130
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak, amint azok 
elkészültek.

Or. cs

Módosítás 131
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 

(2) A kockázatkezelési kapacitások 
ismertetése figyelembe veszi – adott 
esetben – a nemzeti kockázatértékeléseket 
és más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
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hatályos más vonatkozó tervekkel. összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

Or. en

Indokolás

Nem minden tagállam rendelkezik nemzeti kockázatkezelési tervvel, továbbá az országok 
kockázatkezelési kapacitásainak ismertetése egyértelműbb és hasznosabb lehet, mint a 
nemzeti, szubnacionális, regionális és helyi kockázatkezelési tervek gyűjteménye.

Módosítás 132
Satu Hassi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel, többek 
között az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó nemzeti 
tervekkel.

Or. en

Módosítás 133
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi
kockázatértékeléseket és más vonatkozó 
kockázatértékeléseket, és összhangban 
állnak az adott tagállamban hatályos más 
vonatkozó tervekkel.
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Or. pt

Módosítás 134
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott államban
hatályos más vonatkozó tervekkel.

Or. it

Módosítás 135
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi
kockázatértékeléseket és más vonatkozó 
kockázatértékeléseket, és összhangban 
állnak az adott tagállamban hatályos más 
vonatkozó tervekkel.

Or. cs

Módosítás 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi szintű
kockázatértékeléseket és más vonatkozó 
kockázatértékeléseket, és összhangban 
állnak az adott tagállamban hatályos más 
vonatkozó tervekkel.

Or. ro

Módosítás 137
Rebecca Taylor

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a tagállamok a helyi és 
regionális önkormányzatok szintjén 
rendkívül nagyszámú meglévő 
kockázatkezelési tervvel rendelkeznek, a 
Bizottságnak benyújtandó tájékoztatással 
kapcsolatos minimumkövetelmény az 
ezekben a tervekben szereplő információk 
összegyűjtése, például – a teljesség igénye 
nélkül – a rendelkezésre álló 
kapacitásokkal és a hatályos készenléti 
tervekkel kapcsolatban. Ösztönözni kell a 
regionális kockázatkezelési tervek eredeti 
változatainak – a vonatkozó adatokkal 
együttes – benyújtását.

Or. en

Indokolás

Nem szabad, hogy a néhány tagállamban e tárgy vonatkozásában rendelkezésre álló nagy 
mennyiségű adat megakassza az általános kockázatkezelési tervnek a Bizottsághoz a polgári 
védelmi mechanizmus alkalmazásában való benyújtásának folyamatát.
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Módosítás 138
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kockázatkezelési terveik 
kidolgozása során tagállamok és a részt 
vevő harmadik országok – nemzeti 
rendelkezéseikkel összhangban –
biztosítják a különböző érintett területi 
közigazgatási szervek és a szakosodott
intézmények bevonását.

Or. it

Módosítás 139
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy kockázatkezelési 
kapacitásaik ismertetése elkészüljön, és 
legfrissebb változatát megküldjék a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Nem minden tagállam rendelkezik nemzeti kockázatkezelési tervvel, továbbá az országok 
kockázatkezelési kapacitásainak ismertetése egyértelműbb és hasznosabb lehet, mint a 
nemzeti, szubnacionális, regionális és helyi kockázatkezelési tervek gyűjteménye.

Módosítás 140
Edite Estrela
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

(3) A tagállamok legkésőbb 2014 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatáról tájékoztatják a Bizottságot. A 
tagállamok folyamatosan frissítik e 
terveket, és azok legfrissebb változatát
évente megküldik a Bizottságnak.

Or. pt

Módosítás 141
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

(3) A tagállamok és a részt vevő harmadik 
országok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

Or. it

Módosítás 142
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

(3) A tagállamok legkésőbb 2014 végéig 
biztosítják, hogy a naprakész 
kockázatkezelési terveik elkészüljenek, és
azokat megküldjék a Bizottságnak. A 
tagállamok folyamatosan aktualizálják 
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kockázatkezelési terveiket, és azokat 2015-
től kezdve legalább évente egyszer, mindig 
az év végén megküldik a Bizottságnak.

Or. cs

Indokolás

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Módosítás 143
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adott tagállamban alkalmazandó 
gyakorlatoktól és eljárásoktól függetlenül 
a kockázatkezelési terveknek a 
következőket kell tartalmazniuk:
a) a veszély jellemzői, valamint 
bekövetkezése esélyének megítélése, 
beleértve a kritikus infrastruktúrákat 
érintő veszélyeket, valamint a kockázat- és 
veszélytérképeket is,
b) a válságkezelésben a biztonsági hálók 
révén részt vevők feladatai és kötelességei, 
beleértve a helyi és regionális 
önkormányzatok kockázatkezelésben 
játszott szerepét is,
c) azon erők és eszközök hatálya, amelyek 
bevetését veszélyhelyzet esetén tervezik.

Or. cs
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Indokolás

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Módosítás 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A Bizottság általános felkészültségi 

fellépései
A Bizottság a következő felkészültségi 
fellépéseket hajtja végre:
a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely a 
hét minden napján napi 24 órában 
elérhető műveleti kapacitást biztosít, 
valamint – a mechanizmus céljai 
érdekében – a tagállamok és a Bizottság 
rendelkezésére áll;
b) a veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló 
közös kommunikációs és tájékoztatási 
rendszer (CECIS) irányítása, az ERC és a 
tagállamok kapcsolattartási pontjai közötti 
kommunikáció és információmegosztás 
biztosítására;
c) a katasztrófákra vonatkozó észlelő, 
korai figyelmeztető és riasztási rendszerek 
fejlesztéséhez való hozzájárulás a gyors 
reagálás lehetővé tétele, és az e rendszerek 
egymással, valamint az ERC-vel és a 
CECIS-szel való összeköttetésének 
előmozdítása érdekében. E rendszereknek 
figyelembe kell venniük a meglévő és a 
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jövőbeli információs, nyomonkövetési és 
észlelési forrásokat és rendszereket, és 
ezekre kell épülniük;

d) az arra való képesség megteremtése és 
fenntartása, hogy a lehető leggyorsabban 
lehessen mozgósítani és útnak indítani 
olyan szakértői csoportokat, amelyek 
felelősek:
a segítséget kérő államban felmerült 
szükségletek értékeléséért,
– szükség szerint a helyszíni 
veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek 
összehangolásának előmozdításáért, 
valamint szükség és lehetőség szerint a 
segítséget kérő állam illetékes 
hatóságaival történő kapcsolattartásért;
– a segítséget kérő állam megelőzési, 
felkészültségi és reagálási fellépésekre 
vonatkozó szakértelemmel való 
támogatásáért;
e) a mechanizmus keretében bevetett 
szakértői csoportok, modulok és más 
reagálási kapacitások, valamint a 
helyszínen lévő más szereplők számára 
nyújtott logisztikai támogatás és segítség 
nyújtására vonatkozó képesség 
létrehozása és fenntartása;
f) a tagállamok segítése abban, hogy az 
Unión belüli logisztikai csomópontokban 
előzetesen veszélyhelyzet-reagálási 
eszközöket helyezzenek el;
g) bármilyen más, a mechanizmus 
keretében szükséges támogatási vagy 
kiegészítő intézkedés megtétele a 3. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzés teljesítése 
érdekében.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 196. cikkének (1) bekezdése szerint nincs jogalapja annak, hogy az Unió a polgári 
védelem területén ilyen jellegű párhuzamos feladatkörrel és struktúrával rendelkezzen, és a 
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javasolt intézkedések sértik a polgári védelem területén a hozzájárulás követelményét és a 
szubszidiaritás elvét.

Módosítás 145
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely a 
hét minden napján napi 24 órában elérhető 
műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

a) a Katasztrófareagálási Központ (DRC) 
létrehozása és irányítása, amely a hét 
minden napján napi 24 órában elérhető 
műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

(Lásd a határozat 1. és 4. cikkét.)

Indokolás

A 4. cikk (Fogalommeghatározások) a katasztrófákkal foglalkozik, nem pedig a 
vészhelyzetekkel – és az 1. cikkben is a katasztrófákról van szó, és nem a vészhelyzetekről. A 
jelentésen belüli következetesség biztosítása érdekében ragaszkodnunk kell ugyanehhez – a 
katasztrófa – szóhoz.

Módosítás 146
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely a 
hét minden napján napi 24 órában elérhető 

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely 
összehangolja tevékenységét a meglévő 
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műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

nemzeti és regionális szervekkel, a hét 
minden napján napi 24 órában elérhető 
műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

Or. cs

Indokolás

Ami a Veszélyhelyzet-reagálási Központ létrehozását és irányítását illeti, mindenképpen 
gondoskodni kell arról, hogy európai szinten ne jöjjenek létre párhuzamos struktúrák és 
átláthatatlan eljárások. E célból a határozatra irányuló javaslat 7. cikkében – amely a 
Veszélyhelyzet-reagálási Központtal foglalkozik – elő kell írni a nemzeti és regionális 
struktúrák figyelembevételét, valamint a központ tevékenységének e szervekkel való 
összehangolását.

Módosítás 147
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló 
közös kommunikációs és tájékoztatási 
rendszer (CECIS) irányítása, az ERC és a 
tagállamok kapcsolattartási pontjai közötti 
kommunikáció és információmegosztás 
biztosítására;

b) a katasztrófák kezelésére szolgáló közös 
kommunikációs és tájékoztatási rendszer 
(CDCIS) irányítása, a DRC és a 
tagállamok kapcsolattartási pontjai közötti 
kommunikáció és információmegosztás 
biztosítására;
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (Fogalommeghatározások) a katasztrófákkal foglalkozik, nem pedig a 
vészhelyzetekkel – és az 1. cikkben is a katasztrófákról van szó, és nem a vészhelyzetekről. A 
jelentésen belüli következetesség biztosítása érdekében ragaszkodnunk kell ugyanehhez – a 
katasztrófa – szóhoz.
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Módosítás 148
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk– d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az arra való képesség megteremtése és 
fenntartása, hogy a lehető leggyorsabban 
lehessen mozgósítani és útnak indítani 
olyan szakértői csoportokat, amelyek 
felelősek:

d) az arra való képesség megteremtése, 
hogy a lehető leggyorsabban lehessen 
mozgósítani és útnak indítani olyan 
szakértői csoportokat, amelyek felelősek:

Or. it


