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Pakeitimas 38
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų 
prisidėti;

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes gaivalines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
civilinės saugos veiksmus nacionaliniu, 
regioniniu ir vietiniu lygmeniu ir juos 
papildyti;

Or. it

(Žr. SESV 196 straipsnio 1 dalį.)

Pakeitimas 39
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais
daugėjančias vis didesnes stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 

(1) pastaraisiais metais itin padaugėjo vis 
didesnių gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių. Ateityje nelaimės tikriausiai bus 
dar didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos. 
Todėl reikia skubiai atsisakyti ad hoc



PE496.667v03-00 4/57 AM\916467LT.doc

LT

integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų 
prisidėti;

koordinavimo sistemos ir pereiti prie 
veiksmingo Europos nelaimių valdymo
mechanizmo, pagrįsto integruotu metodu. 
Siekiant pagerinti gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo 
joms ir reagavimo į jas sistemų 
veiksmingumą, Sąjunga privalo remti, 
koordinuoti valstybių narių civilinės 
saugos veiksmus ir prie jų prisidėti;

Or. fr

Pakeitimas 40
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų stichinių ir
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, įskaitant 
teroro aktus, technologines, radiologines ir 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos ir 
kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies reagavimo pajėgumus;

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų gaivalinių
ar žmogaus sukeltų nelaimių atveju, 
įskaitant teroro aktus, technologines, 
radiologines ir ekologines avarijas, jūros 
taršą ir skubios medicinos pagalbos atvejus 
Sąjungoje arba už jos ribų. Civilinės 
saugos pagalbos ir kitos pagalbos 
ekstremalios situacijos atveju gali būti 
prašoma visų šių nelaimių atvejais, siekiant 
papildyti nukentėjusiosios šalies reagavimo 
pajėgumus;

Or. it

Pakeitimas 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, įskaitant 
teroro aktus, technologines, radiologines ir 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos ir 
kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies reagavimo pajėgumus;

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui,
įskaitant kultūros paveldą, visų gaivalinių
ir žmogaus sukeltų nelaimių atveju, 
įskaitant žemės drebėjimus ir cunamius, 
gaisrus ir miškų gaisrus, potvynius ir 
purvo nuošliaužas, teroro aktus, 
technologines, pramonines ir radiologines 
avarijas, jūros taršą ir skubios medicinos 
pagalbos atvejus (pandemijas) Sąjungoje 
arba už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos 
ir kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies reagavimo pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimas 42
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 222 straipsnį, Europos Sąjunga ir 
jos valstybės narės privalo veikti bendrai 
ir solidariai, jei kuri nors valstybė patirtų 
teroro aktą, gaivalinę ar žmogaus sukeltą 
nelaimę;

Or. fr

Pakeitimas 43
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių ar jų 
regionų savitarpio teisių ir pareigų pagal 
dvišales ar daugiašales sutartis ar
susitarimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos apima šis sprendimas, taip pat 
neturėtų paveikti valstybių narių
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą. Šiuo atveju 
valstybės narės dalyvavimas mechanizme 
turėtų būti neprivalomas;

Or. it

Pakeitimas 44
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai, integruotai, veiksmingai ir 
laiku prisidėti prie prevencijos ir 
pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į didelio 
masto nelaimes ir jų neišvengiamumą. Dėl 
to šis sprendimas neturėtų paveikti 
valstybių narių savitarpio teisių ir pareigų 
pagal dvišales ar daugiašales sutartis, 
susijusias su klausimais, kuriuos apima šis 
sprendimas, taip pat neturėtų paveikti 
valstybių narių atsakomybės savo 
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žmones, aplinką ir turtą; teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą;

Or. en

Pakeitimas 45
Alojz Peterle

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Vis dėlto, kadangi 
svarbiausia valstybių narių pareiga yra 
savo teritorijoje apsaugoti žmones, 
aplinką ir turtą nuo nelaimių ir užtikrinti, 
kad jų turimos nelaimių valdymo sistemos 
turėtų pakankamai išteklių, šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

Or. sl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad atsakomybė už civilinę saugą visų pirma tenka valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 46
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu
akivaizdžiai įrodomas Europos
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

(4) Civilinės saugos mechanizmas
akivaizdžiai įrodo Europos solidarumą ir 
padeda užtikrinti solidarumo sąlygos 
įgyvendinimą, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

Or. el

Pakeitimas 47
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui, o Komisija turėtų 
parengti bendras gaires, kad palengvintų 
valstybių narių rizikos valdymo planų 
palyginamumą ir integraciją;

Or. en



AM\916467LT.doc 9/57 PE496.667v03-00

LT

Pakeitimas 48
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
integruotą politinę sistemą, skirtą Sąjungos 
nelaimių rizikos prevencijos veiksmams, 
kuriais siekiama užtikrinti aukštą apsaugos 
nuo nelaimių lygį ir atsparumą joms, taip 
pat reagavimą į jas, užkertant kelią jų 
padariniams arba juos sumažinant ir 
skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

Or. fr

Pakeitimas 49
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
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prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui.
Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, Komisija turėtų parengti 
išsamias valstybių narių parengtų rizikos 
valdymo planų palyginimo gaires ir remti 
keitimąsi gerąja patirtimi, susijusia su tais 
planais;

Or. pl

Pakeitimas 50
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, labai 
svarbi prevencija – reikia imtis papildomų 
veiksmų, nurodytų 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos išvadose ir 2010 m. rugsėjo 21 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“;

(7) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, labai 
svarbi prevencija – reikia imtis papildomų 
veiksmų, nurodytų 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos išvadose ir 2010 m. rugsėjo 21 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“, 
įskaitant tinkamą požiūrį į tikėtiną 
klimato kaitos poveikį ir atitinkamų 
prisitaikymo veiksmų poreikį;

Or. en

Pakeitimas 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, labai
svarbi prevencija – reikia imtis papildomų 
veiksmų, nurodytų 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos išvadose ir 2010 m. rugsėjo 21 d. 

(7) siekiant veiksmingai apsaugoti 
gyventojus nuo nelaimių, labai svarbios 
veiksmingos prevencijos priemonės.
Reikia imtis papildomų veiksmų, nurodytų 
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Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių 
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“;

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos išvadose ir 
2010 m. rugsėjo 21 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato
„Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių prevencija“;

Or. de

Pakeitimas 52
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui 
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos ir telekomunikacijų 
šaltiniais ir sistemomis;

Or. fr

Pakeitimas 53
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų, 
personalo ir piliečių pasirengimo lygį. Tam 
reikia Sąjungos ir valstybių narių mokymo 
programų ir mokymo tinklo, susijusių su 
nelaimių prevencija, pasirengimu ir 
reagavimu, kaip reikalaujama 2008 m. 

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų, 
personalo ir piliečių pasirengimo lygį. Tam 
reikia Sąjungos ir valstybių narių mokymo 
programų ir ekstremalių situacijų valdymo 
mokymo tinklo, susijusių su nelaimių 
prevencija, pasirengimu ir reagavimu, kaip 
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lapkričio 14 d. Tarybos išvadose dėl 
europinio mokymo nelaimių valdymo 
srityje priemonių;

reikalaujama 2008 m. lapkričio 14 d. 
Tarybos išvadose dėl europinio mokymo 
nelaimių valdymo srityje priemonių. Šį 
tinklą galėtų plėtoti ir prižiūrėti Europos 
civilinės saugos ir humanitarinės 
pagalbos veiksmų mokymo institutas;

Or. fr

Pakeitimas 54
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) be to, Europos civilinės saugos 
mechanizmas turėtų būti pagrįstas 
valstybių narių specializacijos vienos ar 
daugiau rūšių rizikos valdymo srityje 
principu;

Or. fr

Pakeitimas 55
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti 
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti 
ekstremalių situacijų valdymo ekspertai, 
Komisijos valdoma bendra ekstremalių 
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sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

situacijų ryšių ir informacijos sistema, taip 
pat ryšių punktai valstybėse narėse. Jis 
turėtų suteikti pagrindą rinkti oficialiai 
patvirtintą informaciją apie ekstremalią 
situaciją, ją skleisti valstybėms narėms ir 
keistis pagalbos teikimo metu sukaupta 
patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ES atokiausi regionai, užjūrio šalys 
ir teritorijos yra svarbūs Sąjungos 
reagavimo į nelaimes ištekliai. Šios 
teritorijos, šalys ir regionai nulemia tai, 
kad ES teritorija ir gyventojai išsidėsto 
visame pasaulyje, ir turėtų būti pagalbos 
bazėmis, palengvinančiomis išankstinį 
logistikos ir išteklių išdėstymą; 

Or. fr

Pakeitimas 57
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės raginamos plėtoti 
regioninį požiūrį į turimus pajėgumus, 
kurie neįeina į Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus. Regioninių ir vietos 
valdžios institucijų bendradarbiavimas 
turėtų sudaryti sąlygas veiksmingam 
pasirengimui ir reagavimui ir užtikrinti, 



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

LT

kad nedideli ištekliai būtų veiksmingai 
naudojami, remiantis, be kita ko, 
paskelbtais kiekvienos valdžios institucijos 
lygmeniu turimų pajėgumų sąrašais ir 
savanoriškai sutelktais ištekliais. Kai 
valstybės narės pasirenka tokį požiūrį, 
Komisija turėtų būti pasirengusi teikti 
pagalbą ir paramą;

Or. en

Pagrindimas

Siekdama nustatyti pajėgumų trūkumus ir spragas, esančius Europos Sąjungoje, Komisija 
ketina lyginti rizikos valdymo planus ir įsteigti Europos reagavimo į nelaimes pajėgumus. 
Galbūt ES požiūris į šių trūkumų šalinimą yra pernelyg biurokratinis kai kuriais atvejais, kai 
problemą galėtų išspręsti bendradarbiaujančios ir išteklius sutelkusios regioninės ir vietos 
valdžios institucijos. Laikantis subsidiarumo principo, tai turėtų būti skatinama, bet ne 
privaloma.

Pakeitimas 58
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) įvairūs valstybių narių nuolatiniai 
įrengimai visame pasaulyje, ypač karinės 
bazės ir platformos, taip pat turėtų 
tarnauti kaip pagalbos bazės, 
palengvinančios išankstinį logistikos ir 
išteklių išdėstymą ir ES reagavimo į 
nelaimes operacijas;

Or. fr

Pakeitimas 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą. 
Jungtinėms Tautoms tose vietose, kur yra 
jų atstovybės, tenka pagalbos teikimo 
operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti 
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, kad 
būtų kuo geriau panaudoti turimi ištekliai ir 
išvengta nereikalingo pastangų dubliavimo. 
Geresnis civilinės saugos pagalbos 
koordinavimas pasitelkus mechanizmą yra 
būtina sąlyga, siekiant remti bendras 
koordinavimo pastangas ir užtikrinti 
visapusį Sąjungos indėlį teikiant bendrą 
pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, atsižvelgdama į Europos 
konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 
turi užtikrinti, kad visos Sąjungos 
reagavimo priemonės būtų taikomos 
veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą. 
Trečiųjų šalių finansavimo pasiūlymų 
projektai turėtų būti perduoti valstybėms 
narėms. Jungtinėms Tautoms tose vietose, 
kur yra jų atstovybės, tenka pagalbos 
teikimo operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti 
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, kad 
būtų kuo geriau panaudoti turimi ištekliai ir 
išvengta nereikalingo pastangų dubliavimo. 
Geresnis civilinės saugos pagalbos 
koordinavimas pasitelkus mechanizmą yra 
būtina sąlyga, siekiant remti bendras 
koordinavimo pastangas ir užtikrinti 
visapusį Sąjungos indėlį teikiant bendrą 
pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, atsižvelgdama į Europos 
konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 
turi užtikrinti, kad visos Sąjungos 
reagavimo priemonės būtų taikomos 
veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

Or. en

Pakeitimas 60
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą.
Jungtinėms Tautoms tose vietose, kur yra 
jų atstovybės, tenka pagalbos teikimo 
operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti 
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais, kad 
būtų kuo geriau panaudoti turimi ištekliai 
ir išvengta nereikalingo pastangų 
dubliavimo. Geresnis civilinės saugos 
pagalbos koordinavimas pasitelkus 
mechanizmą yra būtina sąlyga, siekiant 
remti bendras koordinavimo pastangas ir 
užtikrinti visapusį Sąjungos indėlį teikiant 
bendrą pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, atsižvelgdama į Europos
konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, 
turi užtikrinti, kad visos Sąjungos 
reagavimo priemonės būtų taikomos 
veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

(15) kiek tai susiję su reagavimo į nelaimes 
pagalbos teikimu už Sąjungos ribų, 
mechanizmu turėtų būti palengvinti ir 
remiami valstybių narių ir visos Sąjungos 
veiksmai, siekiant skatinti tarptautinio 
civilinės saugos darbo nuoseklumą.
Jungtinėms Tautoms tose vietose, kur yra 
jų atstovybės, tenka pagalbos teikimo 
operacijų trečiosiose šalyse bendro 
koordinatoriaus vaidmuo. Pagal šį 
mechanizmą teikiama pagalba turėtų būti 
koordinuojama su Jungtinėmis Tautomis ir 
kitais svarbiais tarptautiniais veikėjais,
ypač humanitarinėmis NVO, siekiant kuo 
geriau panaudoti turimus išteklius ir
išvengti nereikalingo pastangų dubliavimo.
Geresnis civilinės saugos pagalbos 
koordinavimas pasitelkus mechanizmą yra 
būtina sąlyga, siekiant remti bendras 
koordinavimo pastangas ir užtikrinti 
visapusį Sąjungos indėlį teikiant bendrą 
pagalbą. Jeigu ištinka tokios didelės 
nelaimės, kad pagalbą reikia teikti ir pagal 
mechanizmą, ir pagal 1996 m. birželio 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos, 
Komisija, laikydamasi Europos konsensuso
dėl humanitarinės pagalbos ir tinkamai 
atsižvelgdama į nevyriausybines NVO bei 
jas įtraukdama, turi užtikrinti, kad visos 
Sąjungos reagavimo priemonės būtų 
taikomos veiksmingai, nuosekliai ir kad jos 
papildytų viena kitą;

Or. fr

Pakeitimas 61
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus. Jeigu nelaimė įvyksta ne ES 
teritorijoje, galimybės naudoti transporto 
priemones turėtų būti nustatomos 
atsižvelgiant į esamas sistemas (JT, 
NATO ir valstybių narių);

Or. fr

Pakeitimas 62
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kai manoma, kad tikslinga naudoti 
karinius pajėgumus, remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai;

(19) kai manoma, kad tikslinga, civiliams 
prižiūrint, naudoti karinius pajėgumus kaip 
paskutinę išeitį, būtiną remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais pagal Oslo 
gaires, kad pagal mechanizmą būtų 
teikiami su civilių gyventojų sauga susiję 
kariniai pajėgumai, tačiau užtikrinant, kad 
teikiant pagalbą nelaimės atveju niekada 
nebūtų vadovaujamasi prekybos, 
politiniais ar strateginiais sumetimais;

Or. en
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Pakeitimas 63
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant papildyti šio sprendimo 
nuostatas, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti 
šalių prisijungimo prie mechanizmo arba 
pasitraukimo iš jo tvarką;

Or. it

Pakeitimas 64
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) taikant Civilinės saugos finansinę 
priemonę, išlaidos turėtų būti atlyginamos 
ir viešųjų pirkimų sutartys turėtų būti 
sudaromos bei dotacijos turėtų būti 
teikiamos laikantis 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (toliau – Finansinis 
reglamentas). Dėl konkretaus civilinės 
saugos veiksmų pobūdžio tikslinga 
numatyti, kad dotacijos gali būti teikiamos 
ir privatinės teisės subjektams. Taip pat 
svarbu tai, kad būtų laikomasi to 
reglamento taisyklių, ypač tų, kuriose 
nurodyti ekonomiškumo, veiksmingumo ir 
efektyvumo principai;

(29) taikant Civilinės saugos finansinę 
priemonę, išlaidos turėtų būti atlyginamos 
ir viešųjų pirkimų sutartys turėtų būti 
sudaromos bei dotacijos turėtų būti 
teikiamos laikantis 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (toliau – Finansinis 
reglamentas). Taip pat svarbu tai, kad būtų 
laikomasi to reglamento taisyklių, ypač tų, 
kuriose nurodyti veiksmingumo ir 
efektyvumo principai;

Or. en
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Pakeitimas 65
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama
stiprinti valstybių narių ir Sąjungos 
bendradarbiavimą civilinės saugos srityje, 
siekiant gerinti gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo 
joms ir reagavimo į jas sistemų 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 66
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti ir papildyti valstybių narių civilinės 
saugos veiksmus nacionaliniu, regioniniu 
ir vietiniu lygmeniu, gerinant gaivalinių ar
žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos ir
apsaugos nuo jų sistemų veiksmingumą.

Or. it

(Žr. SESV 196 straipsnio 1 dalį.)

Pakeitimas 67
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu 
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu 
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant 
gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas europinių integruotųjų 
sistemų veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 68
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu 
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu 
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus. Juo 
siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir 
palengvinti koordinavimą, gerinant 
gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių bei 
ekstremalių situacijų prevencijos, 
pasirengimo joms ir reagavimo į jas 
sistemų veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 69
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
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mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus, 
technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus ir jų 
padarinius, technologines, radiologines 
arba ekologines avarijas, jūros taršą ir 
skubios medicinos pagalbos atvejus 
Sąjungoje arba už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 70
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus, 
technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių atveju, įskaitant teroro 
aktus, technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

Or. it

Pakeitimas 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
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aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus,
technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant žemės 
drebėjimus ir cunamius, gaisrus ir miškų 
gaisrus, potvynius ir purvo nuošliaužas,
teroro aktus, pramonines ir radiologines 
avarijas, jūros taršą ir skubios medicinos 
pagalbos atvejus (pandemijas) Sąjungoje 
arba už jos ribų.

Or. fr

Pakeitimas 72
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius. 
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 
Sąjungos lygiu.

3. Sąjungos pagalba gerina valstybių narių 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
pajėgumą kovoti su didelio masto 
nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir, kai tinkama, materialinius 
nuostolius. Valstybės narės vienos negali 
visada deramai pasiekti šio sprendimo 
tikslo, todėl, atsižvelgiant į siūlomų 
veiksmų mastą arba poveikį, kartais šio 
tikslo geriau būtų siekti Sąjungos lygiu.

Or. en

Pakeitimas 73
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 

3. Sąjungos veiksmais siekiama gerinti
valstybių narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo pajėgumą nacionaliniu, 
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masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius.
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 
Sąjungos lygiu.

regioniniu ir vietiniu lygmeniu kovoti su 
didelio masto nelaimėmis, mažinant 
žmonių žūčių skaičių ir materialinius 
nuostolius. Valstybės narės vienos negali 
deramai pasiekti šio sprendimo tikslo, 
todėl, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų 
mastą arba poveikį, šio tikslo geriau būtų 
siekti Sąjungos lygiu.

Or. it

(Žr. SESV 196 straipsnio 1 dalį.)

Pakeitimas 74
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius. 
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą arba 
poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 
Sąjungos lygiu.

3. Sąjungos pagalba gerina valstybių narių 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
pajėgumą kovoti su didelio masto 
nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių, žalą aplinkai ir materialinius 
nuostolius. Valstybės narės vienos negali 
deramai pasiekti šio sprendimo tikslo, 
todėl, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų 
mastą arba poveikį, šio tikslo geriau būtų 
siekti Sąjungos lygiu.

Or. pt

Pakeitimas 75
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 

3. Sąjungos paramos, koordinavimo ir 
papildomomis priemonėmis gerinamas
valstybių narių prevencijos, pasirengimo ir 
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masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius.
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą 
arba poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 
Sąjungos lygiu.

reagavimo pajėgumas kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius. Galima 
veikti ES lygmeniu siekiant tikslo padaryti 
mechanizmą našesniu ir efektyvesniu, 
greičiau sutelkti išteklius, o valstybės 
narės būtų ir toliau atsakingos už savo 
individualias sistemas.

Or. de

Pakeitimas 76
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta, 
atsižvelgiant ir į tikėtiną klimato kaitos 
poveikį ir atitinkamo prisitaikymo 
veiksmų poreikį.

Or. en

Pakeitimas 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mechanizmu nedaromas poveikis
valstybių narių atsakomybei savo 

5. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 196 straipsnį pirmoji valstybių 
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teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

narių pareiga – savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą nuo nelaimių. 
Valstybės narės turi pačios užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal SESV 196 straipsnį Europos Sąjunga negali nustatyti nepriklausomos apsaugos nuo 
nelaimių sistemos.

Pakeitimas 78
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mechanizmu nedaromas poveikis 
pareigoms pagal galiojančius Sąjungos 
arba Europos atominės energijos bendrijos 
teisės aktus arba galiojančius tarptautinius 
susitarimus.

3. Mechanizmu nedaromas poveikis 
pareigoms pagal galiojančius Sąjungos 
arba Europos atominės energijos bendrijos 
teisės aktus, galiojančius tarptautinius 
susitarimus, įskaitant valstybių narių 
susitarimus, esamus regionų ir kelių 
valstybių narių arba valstybių narių ir 
trečiųjų šalių regionų civilinės saugos 
susitarimus.

Or. it

Pakeitimas 79
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Dalyvavimas mechanizme

1. Valstybės narės arba 28 straipsnio 
1 dalyje nurodytos trečiosios šalies 
dalyvavimas mechanizme yra 
neprivalomas. Kiekviena mechanizme 
dalyvaujanti valstybė narė ar trečioji šalis 
turi teisę iš jo pasitraukti. 
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
29a straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl dalyvavimo mechanizme ir 
pasitraukimo iš jo tvarkos nustatymo.

Or. it

Pakeitimas 80
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis sprendimas taikomas prevencijos ir
pasirengimo priemonėms visų rūšių 
nelaimių atvejais Sąjungoje ir 
28 straipsnyje nurodytose šalyse.

1. Šis sprendimas taikomas bendram 
Sąjungos ir valstybių narių 
bendradarbiavimui civilinės saugos srityje 
ir prevencijos bei pasirengimo priemonėms
ekstremalių situacijų ir visų rūšių nelaimių 
atvejais Sąjungoje ir 28 straipsnyje 
nurodytose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 81
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis sprendimas taikomas veiksmams, 
kuriais padedama reaguoti į didelio masto 
nelaimės, neatsižvelgiant į jos pobūdį, 
tiesioginius padarinius Sąjungoje ar už jos 
ribų, kai pateikiamas pagalbos prašymas
pagal šį sprendimą.

2. Šis sprendimas taikomas veiksmams, 
kuriais padedama reaguoti į didelio masto 
nelaimės, neatsižvelgiant į jos pobūdį, 
tiesioginius padarinius Sąjungoje ar už jos 
ribų, kai pateikiamas pagalbos prašymas.

Or. en

Pakeitimas 82
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis sprendimas taikomas veiksmams, 
kuriais padedama reaguoti į didelio masto 
nelaimės, neatsižvelgiant į jos pobūdį, 
tiesioginius padarinius Sąjungoje ar už jos 
ribų, kai pateikiamas pagalbos prašymas
pagal šį sprendimą.

2. Šis sprendimas taikomas veiksmams, 
kuriais padedama reaguoti į didelio masto 
nelaimės, neatsižvelgiant į jos pobūdį, 
tiesioginius padarinius Sąjungoje ar už jos 
ribų arba 28 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose šalyse, kai, gavus pagalbos
prašymą pagal šį sprendimą, priimamas 
sprendimas dėl intervencijos.

Or. it

Pakeitimas 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis sprendimas taikomas veiksmams ir 
rekomendacijoms siekiant suteikti 
techninę nelaimių valdymo pagalbą, kuri 
turi būti suteikta nukentėjusioms 
vietovėms. Tarpinstitucinis koordinavimas 
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taikomas siekiant palengvinti gyvenimo ir 
ekonomikos atkūrimą.

Or. en

Pakeitimas 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame sprendime atsižvelgiama į 
izoliuotų, atokiausių ir kitų Sąjungos 
regionų ar salų ypatingus poreikius 
nelaimės atveju.

3. Šiame sprendime atsižvelgiama į 
izoliuotų, atokiausių ir kitų Sąjungos 
regionų ar salų, taip pat užjūrio šalių ir 
teritorijų, susijusių su Sąjunga, išteklius 
ir ypatingus poreikius nelaimės atveju.

Or. fr

Pakeitimas 85
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mechanizmu remiamas, 
koordinuojamas ar papildomas tvirtesnis 
Sąjungos ir valstybių narių
bendradarbiavimas siekiant toliau 
nurodytų konkrečių tikslų:

1. Mechanizmu remiamos ir papildomos
valstybių narių pastangos siekiant toliau 
nurodytų konkrečių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 86
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mechanizmu remiamas, 
koordinuojamas ar papildomas tvirtesnis 
Sąjungos ir valstybių narių
bendradarbiavimas siekiant toliau nurodytų 
konkrečių tikslų:

1. Mechanizmu remiamas ir papildomas
nacionalinių civilinės saugos tarnybų 
operatyvinis bendradarbiavimas siekiant 
toliau nurodytų konkrečių tikslų:  

Or. it

Pakeitimas 87
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagerinti Sąjungos pasirengimą 
reaguoti į nelaimes;

b) pagerinti valstybių narių ir Europos
Sąjungos pasirengimą reaguoti į nelaimes;

Or. en

Pakeitimas 88
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagerinti Sąjungos pasirengimą 
reaguoti į nelaimes;

b) pagerinti valstybių narių civilinės 
saugos darbuotojų pasirengimą reaguoti į 
nelaimes;

Or. it

(Žr. SESV 196 straipsnio 1 dalį.)

Pakeitimas 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagerinti Sąjungos pasirengimą 
reaguoti į nelaimes;

b) pagerinti valstybių narių pasirengimą 
reaguoti į nelaimes;

Or. de

Pakeitimas 90
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėti greitai ir veiksmingai reaguoti 
įvykus didelio masto nelaimėms ar joms 
gresiant.

c) padėti greitai ir veiksmingai reaguoti 
įvykus nelaimėms ar joms gresiant.

Or. en

Pakeitimas 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) teikti reikiamą techninę pagalbą, 
koordinuoti paramą ir skatinti 
veiksmingumą, gyventojų grįžimą ir 
savarankišką organizaciją.

Or. en

Pakeitimas 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažanga, padaryta siekiant 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų, vertinama 
remiantis rodikliais, kurie, be kita ko, 
apima:

Išbraukta.

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių 
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta 
4 straipsnyje;
(b) pažangą, padarytą didinant 
pasirengimo nelaimėms lygį, kuri 
vertinama atsižvelgiant į reagavimo 
pajėgumų, skirtų pagalbos teikimui pagal 
mechanizmą ekstremalių situacijų atveju, 
kiekį ir šių pajėgumų tarpusavio sąveikos 
laipsnį;
(c) pažangą, padarytą gerinant reagavimą 
į nelaimes, kuri vertinama atsižvelgiant į 
pagalbos teikimo pagal mechanizmą 
koordinavimo spartą ir laipsnį ir 
pagalbos, suteiktos pagal poreikius 
vietoje, tinkamumą.

Or. de

Pagrindimas

SESV 196 straipsnis Komisijai nesuteikia jokių priežiūros įgaliojimų. Vertinimo ir priežiūros 
sistemos ES lygiu nustatymas apribotų valstybių narių autonomiją apsaugos nuo nelaimių 
srityje.

Pakeitimas 93
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pažanga, padaryta siekiant 1 dalyje 2. Pažanga, padaryta siekiant 1 dalyje 
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nurodytų konkrečių tikslų, vertinama 
remiantis rodikliais, kurie, be kita ko, 
apima:

nurodytų konkrečių tikslų, vertinama 
remiantis bendrais rodikliais, kurie, be kita 
ko, apima:

Or. fr

Pakeitimas 94
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių 
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta 
4 straipsnyje;

a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 95
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių 
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta
4 straipsnyje;

a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, patiriančių riziką ir
turinčių nelaimių valdymo planus, skaičių, 
kaip nurodyta 4 ir 6 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių 
valdymo planus, skaičių, kaip nurodyta 
4 straipsnyje;

a) nelaimių prevencijos sistemos 
įgyvendinimo pažangą, kuri vertinama 
pagal valstybių narių, turinčių nelaimių ir 
rizikos valdymo planus, skaičių, kaip 
nurodyta 4 straipsnyje;

Or. ro

Pakeitimas 97
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangą, padarytą didinant pasirengimo 
nelaimėms lygį, kuri vertinama 
atsižvelgiant į reagavimo pajėgumų, skirtų 
pagalbos teikimui pagal mechanizmą 
ekstremalių situacijų atveju, kiekį ir šių 
pajėgumų tarpusavio sąveikos laipsnį;

e) pažangą, padarytą didinant pasirengimo 
nelaimėms lygį, kuri vertinama 
atsižvelgiant į reagavimo pajėgumų, skirtų 
pagalbos teikimui pagal mechanizmą 
ekstremalių situacijų atveju, kiekį, 
galimybes juos panaudoti ir šių pajėgumų 
tarpusavio sąveikos laipsnį;

Or. it

Pakeitimas 98
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažangą, padarytą didinant pasirengimo 
nelaimėms lygį, kuri vertinama 
atsižvelgiant į reagavimo pajėgumų, skirtų 
pagalbos teikimui pagal mechanizmą 
ekstremalių situacijų atveju, kiekį ir šių 

b) pažangą, padarytą didinant pasirengimo 
nelaimėms lygį, kuri vertinama 
atsižvelgiant į reagavimo pajėgumų, skirtų 
pagalbos teikimui pagal mechanizmą 
ekstremalių situacijų atveju, kiekį ir šių 
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pajėgumų tarpusavio sąveikos laipsnį; pajėgumų tarpusavio sąveikos laipsnį, taip 
pat nustatymo ir ankstyvojo perspėjimo 
sistemų veiksmingumą;

Or. pt

Pakeitimas 99
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali 
turėti neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai 
ar turtui;

1. nelaimė – bet koks įvykis (įskaitant 
nenumatytus ar neišvengiamus įvykius), 
kuris turi neigiamą poveikį, arba bet 
kokia situacija, kuri gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms, aplinkai ar turtui;

Or. it

Pakeitimas 100
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali 
turėti neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai 
ar turtui;

1. nelaimė – bet koks staigus, destruktyvus 
gaivalinis ar žmogaus sukeltas reiškinys, 
kuris turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui;

Or. fr

Pakeitimas 101
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai ar 
turtui;

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai ar 
turtui arba kultūros paveldui;

Or. en

Pakeitimas 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali 
turėti neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai 
ar turtui;

1. nelaimė – bet koks ekstremalus 
reiškinys, kuris turi ar gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms, aplinkai ar turtui;

Or. de

Pakeitimas 103
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

2. didelio masto nelaimė –  bet koks įvykis 
(įskaitant nenumatytus ar neišvengiamus 
įvykius), kuris turi neigiamą poveikį, arba 
bet kokia situacija, kuri gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl 
kurios gali būti prašoma teikti pagalbą 
pagal mechanizmą;

Or. it
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Pakeitimas 104
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

2. didelio masto nelaimė – bet koks 
staigus, destruktyvus gaivalinis ar 
žmogaus sukeltas reiškinys, kuris turi ar 
gali turėti neigiamą poveikį ar 
katastrofinių padarinių žmonėms, aplinkai 
ar turtui ir dėl kurios gali būti prašoma 
teikti pagalbą pagal mechanizmą;

Or. fr

Pakeitimas 105
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri 
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

2. didelio masto nelaimė – didelę teritoriją 
apimanti situacija, kuri turi ar gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai ar 
turtui ir kurią sunku tinkamai įveikti 
naudojant ES valstybės narės turimus 
reagavimo į nelaimes pajėgumus;

Or. cs

Pakeitimas 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri 
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri 
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir kurią sunku 
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gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

tinkamai įveikti naudojant ES valstybės 
narės turimus reagavimo į nelaimes 
pajėgumus;

Or. ro

Pakeitimas 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

2. didelio masto nelaimė – bet koks 
ypatingai didelės žalos padarantis 
ekstremalus reiškinys, kurio tiesiogiai 
nukentėję gyventojai negali įveikti patys ir 
kuris turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

Or. de

Pakeitimas 108
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. pasirengimas – išankstiniais veiksmais 
pasiekta žmogiškųjų išteklių ir materialinių 
priemonių parengtis ir pajėgumai, dėl kurių 
galima užtikrinti veiksmingą greitą 
reagavimą į ekstremalią situaciją;

4. pasirengimas – išankstiniais veiksmais 
pasiekta žmogiškųjų išteklių ir materialinių 
priemonių parengtis ir pajėgumai, dėl kurių 
galima užtikrinti veiksmingą greitą 
reagavimą į nelaimę;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra nelaimės, o ne ekstremalios situacijos apibrėžtis, reikėtų vartoti žodį „nelaimė“, 
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kad tekstas būtų aiškesnis.

Pakeitimas 109
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. prevencija – veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti dėl nelaimių kylančią riziką 
žmonėms, aplinkai ar turtui arba išvengti 
žalos jiems;

5. prevencija – bet kokie veiksmai, kuriais 
siekiama sumažinti dėl nelaimių kylančią 
riziką žmonėms, aplinkai, turtui ar 
kultūros paveldui arba išvengti nelaimių 
padaromos žalos;

Or. en

Pakeitimas 110
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. ankstyvasis perspėjimas – laiku ir 
veiksmingai pateikiama informacija, dėl 
kurios galima imtis veiksmų, kad būtų 
išvengta rizikos arba ji būtų sumažinta, ir 
užtikrinti pasirengimą veiksmingai 
reaguoti;

6. ankstyvasis perspėjimas – laiku ir 
veiksmingai pateikiama informacija, dėl 
kurios galima imtis veiksmų, kad būtų 
išvengta rizikos arba ji būtų sumažinta, ir 
palengvinti pasirengimą veiksmingai 
reaguoti;

Or. en

Pakeitimas 111
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. šalis dalyvė – valstybė narė ar 
28 straipsnio 1 dalyje nurodyta trečioji 
šalis, kuri nusprendžia dalyvauti 
mechanizme;

Or. it

Pakeitimas 112
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
nacionaliniu ar subnacionaliniu lygiu 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – nustatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šiame sprendime būtų atsižvelgiama į tai, kad įvairios valstybės narės sprendžia 
šiuos klausimus įvairiais lygiais. Kai kurios tai sprendžia nacionaliniu lygiu, tačiau kitos 
priima sprendimus subnacionaliniu lygiu.

Pakeitimas 113
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 9 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti galimą riziką, įvertinti 
jos poveikį ir parengti, atrinkti bei 
įgyvendinti priemones, kuriomis 
ekonomiškai veiksmingai būtų sumažinta, 
pritaikyta ir sušvelninta rizika ir jos 
poveikis, taip pat nustatyti įvairiems 
sektoriams ar pavojams būdingos rizikos 
valdymo priemonių integravimo į bendrą 
planą struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. antrojo lygmens koordinavimas –
veiksmai ir teisėkūros priemonės, kurių 
reikia siekiant remti visų atsakingų 
organizacijų, institucijų ir įvairių lygių 
administracijos, nukentėjusių sektorių ir 
ekonominės veiklos vykdytojų 
koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie a) imasi veiksmų, kad pagerintų valstybių 
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nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija;

narių valdžios institucijų ir visuomenės 
žinių apie nelaimių riziką bazę ir padėtų 
lengviau dalytis žiniomis, geriausia 
praktika ir informacija;

Or. ro

Pakeitimas 116
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rengia ir reguliariai atnaujina stichinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

c) rengia ir reguliariai atnaujina gaivalinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių, kurios gali 
kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į būsimą 
klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 117
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rengia ir reguliariai atnaujina stichinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

c) rengia ir reguliariai atnaujina gaivalinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti valstybėse narėse, 
atsižvelgiant į būsimą klimato kaitos 
poveikį, apžvalgą;

Or. it

Pakeitimas 118
Satu Hassi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rengia ir reguliariai atnaujina stichinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

c) rengia ir reguliariai atnaujina gaivalinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, tinkamai 
atsižvelgiant į tikėtiną klimato kaitos 
poveikį, apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 119
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rengia ir reguliariai atnaujina stichinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

c) rengia ir reguliariai atnaujina gaivalinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą ir 
žemėlapį;

Or. pt

Pakeitimas 120
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rengia ir reguliariai atnaujina stichinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą;

c) rengia ir reguliariai atnaujina gaivalinių
ir žmogaus sukeliamų nelaimių rizikos, 
kuri gali kilti Sąjungoje, atsižvelgiant į 
būsimą klimato kaitos poveikį, apžvalgą ir 
pateikia rekomendacijų, kaip pritaikyti 
nacionalines civilinės saugos sistemas 
siekiant įveikti klimato kaitos padarinius;
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Or. cs

Pakeitimas 121
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus 
numato atitinkamas paskatas;

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo pajėgumų aprašų, taip pat jų 
turinio gairių kūrimą, jei reikia;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės narės turi nacionalinius rizikos valdymo planus; be to, šalių rizikos 
valdymo pajėgumų aprašas galėtų būti aiškesnis ir naudingesnis nei nacionalinių, 
subnacionalinių, regioninių ir vietinių rizikos valdymo planų rinkinys.

Pakeitimas 122
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą siekdama 
palengvinti jų koordinavimą ir
suderinamumą, taip pat prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

Or. en

Pakeitimas 123
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą ir 
prireikus numato atitinkamas paskatas;

Or. pt

Pakeitimas 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) vykdo papildomas prevencijos 
užduotis, būtinas 3 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytiems tikslams pasiekti.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 125
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) vykdo papildomas prevencijos 
užduotis, būtinas 3 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytiems tikslams pasiekti.

g) vykdo, kai to prašo šalys dalyvės,
papildomas prevencijos užduotis, būtinas 
3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytiems 
tikslams pasiekti.

Or. it
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Pakeitimas 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Rizikos valdymo planai

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.
2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos 
vertinimą, jie turi būti susieti su kitais 
svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.
3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

Or. de

Pagrindimas

Pagal SESV 196 straipsnio 1 dalį nėra teisinio pagrindo nustatyti tokios rūšies paralelios 
apsaugos nuo nelaimių prievolės ir sistemos ir siūlomos priemonės pažeidžia apsaugos nuo 
nelaimių veiksmų papildomumo reikalavimą ir subsidiarumo principą.

Pakeitimas 127
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
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rizikos valdymo planus. rizikos valdymo pajėgumų aprašus.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės narės turi nacionalinius rizikos valdymo planus; be to, šalių rizikos 
valdymo pajėgumų aprašas galėtų būti aiškesnis ir naudingesnis nei nacionalinių, 
subnacionalinių, regioninių ir vietinių rizikos valdymo planų rinkinys.

Pakeitimas 128
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1. Siekiant užtikrinti mechanizmo 
veiksmingumą, valstybės narės pateikia 
Komisijai savo rizikos valdymo planų 
santraukas.

Or. it

Pakeitimas 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai
atitinkamas nekonfidencialias savo rizikos 
valdymo planų dalis.

Or. en
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Pakeitimas 130
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus, kai tik juos 
parengia.

Or. cs

Pakeitimas 131
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo pajėgumų aprašuose
reikia atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus, jei taikytina, ir kitą svarbų 
rizikos vertinimą, jie turi būti susieti su 
kitais svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės narės turi nacionalinius rizikos valdymo planus; be to, šalių rizikos 
valdymo pajėgumų aprašas galėtų būti aiškesnis ir naudingesnis nei nacionalinių, 
subnacionalinių, regioninių ir vietinių rizikos valdymo planų rinkinys.

Pakeitimas 132
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis



PE496.667v03-00 48/57 AM\916467LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais, 
įskaitant nacionalinius prisitaikymo prie 
klimato kaitos planus.

Or. en

Pakeitimas 133
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius, regioninius ir 
vietinius rizikos vertinimus ir kitą svarbų 
rizikos vertinimą, jie turi būti susieti su 
kitais svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. pt

Pakeitimas 134
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais 
atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiais
planais.
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Or. it

Pakeitimas 135
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius, regioninius ir 
vietinius rizikos vertinimus ir kitą svarbų 
rizikos vertinimą, jie turi būti susieti su 
kitais svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. cs

Pakeitimas 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius, regioninius ir 
vietinius rizikos vertinimus ir kitą svarbų 
rizikos vertinimą, jie turi būti susieti su 
kitais svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. ro

Pakeitimas 137
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybės narės turi daug 
galiojančių rizikos valdymo planų, 
parengtų įgaliojimus pavedus įvairių lygių 
valdžios institucijoms, minimalus 
informacijos, kuri turi būti pateikta 
Komisijai, reikalavimas yra tų planų 
informacijos santrauka, įskaitant (tačiau 
ne tik) galimą riziką, turimus pajėgumus 
ir taikomus nenumatytų atvejų planus. 
Skatinama pateikti pačius regioninius 
rizikos valdymo planus ir visus su jais 
susijusius duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Didelis kai kurių valstybių turimų duomenų šiuo klausimu kiekis neturėtų kliudyti pateikti 
Komisijai bendrojo rizikos valdymo plano, siekiant civilinės saugos mechanizmo tikslų.

Pakeitimas 138
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengdamos savo rizikos valdymo 
planus, valstybės narės ir trečiosios šalys 
dalyvės numato, kaip reikalauja jų 
nacionalinė teisė, atitinkamų regioninių ir 
vietos valdžios institucijų, taip pat 
specialiųjų įstaigų dalyvavimą.

Or. it

Pakeitimas 139
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo pajėgumų aprašai būtų parengti 
ir Komisijai pateikti naujausia redakcija.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės narės turi nacionalinius rizikos valdymo planus; be to, šalių rizikos 
valdymo pajėgumų aprašas galėtų būti aiškesnis ir naudingesnis nei nacionalinių, 
subnacionalinių, regioninių ir vietinių rizikos valdymo planų rinkinys.

Pakeitimas 140
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai
pateikti naujausia redakcija.

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2014 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti, ir praneša
Komisijai apie tų planų naujausią 
redakciją. Valstybės narės nuolat 
atnaujina tuos planus ir kasmet Komisijai 
pateikia jų naujausią redakciją.

Or. pt

Pakeitimas 141
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 

3. Valstybės narės ir trečiosios šalys 
dalyvės turi užtikrinti ne vėliau kaip iki 
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valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

2016 m. pabaigos, kad jų rizikos valdymo 
planai būtų parengti ir Komisijai pateikti 
naujausia redakcija.

Or. it

Pakeitimas 142
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2014 m. pabaigos, kad jų
tuometiniai rizikos valdymo planai būtų 
parengti ir Komisijai pateikti naujausia 
redakcija. Valstybės narės nuolat 
atnaujina savo rizikos valdymo planus ir 
juos pateikia Komisijai bent kartą per 
metus kiekvienų metų pabaigoje, 
pradedant nuo 2015 m.

Or. cs

Pagrindimas

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

Pakeitimas 143
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepriklausomai nuo tam tikroje 
valstybėje narėje taikomos praktikos ir 
tvarkos, rizikos valdymo planuose taip pat 
nurodoma:
a) grėsmės pobūdis ir jos tikimybė, 
įskaitant poveikį ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, taip pat žemėlapiai, 
kuriuose parodyta rizika ir grėsmės,
b) krizės valdyme pagal saugos tinklų 
sistemą dalyvaujančių užduotys ir 
pareigos, įskaitant regioninių ir vietos 
valdžios institucijų vaidmenį rizikos 
valdyme,
c) išteklių, kuriuos planuojama panaudoti 
ekstremaliose situacijose, apimtis.

Or. cs

Pagrindimas

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

Pakeitimas 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Bendri Komisijos pasirengimo veiksmai

Komisija vykdo šiuos pasirengimo 
veiksmus:
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(a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 
teikia paslaugas valstybėms narėms ir 
Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu;
(b) valdo Bendrą ekstremalių situacijų 
ryšių ir informacijos sistemą (CECIS), 
kuria Reagavimo į nelaimes centras ir 
valstybių narių ryšių punktai gali 
susisiekti ir keistis informacija;
(c) prisideda prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo bei pranešimo apie nelaimes 
sistemų plėtojimo, siekiant sudaryti 
sąlygas greitai reaguoti ir skatinti jų 
tarpusavio sąsają bei sąsają su Reagavimo 
į nelaimes centru ir CECIS.  Kuriant 
tokias sistemas, atsižvelgiama į esamus ir 
būsimus informacijos, stebėsenos ir 
nustatymo šaltinius ir sistemas ir jais 
remiamasi;
(d) sukuria ir palaiko pajėgumus kuo 
skubiau sutelkti ir išsiųsti ekspertų 
grupes, atsakingas už:
– poreikių įvertinimą pagalbos 
prašančioje valstybėje,
– prireikus – pagalbos ekstremalios 
situacijos atveju teikimo operacijų įvykio 
vietoje koordinavimo ir – jei būtina ir 
tikslinga – ryšių palaikymo su pagalbos 
prašančios valstybės kompetentingomis 
institucijomis palengvinimą,
– prašančiosios valstybės rėmimą, 
suteikiant jai praktinių žinių apie 
prevencijos, pasirengimo ar reagavimo 
veiksmus;
(e) sukuria ir palaiko pajėgumus teikti 
logistinę paramą ir pagalbą ekspertų 
grupėms, moduliams ir kitiems reagavimo 
pajėgumams, dislokuotiems pagal 
mechanizmą, taip pat kitiems subjektams 
įvykio vietoje;
(f) padeda valstybėms narėms iš anksto 
paskirstyti reagavimo į ekstremalią 
situaciją išteklius Sąjungos logistiniuose 
centruose;
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(g) imasi bet kokių kitų pagalbinių ir 
papildomų veiksmų, reikalingų naudojant 
mechanizmą, siekiant 3 straipsnio 1 dalies 
b punkte nurodytų tikslų.

Or. de

Pagrindimas

Pagal SESV 196 straipsnio 1 dalį nėra teisinio pagrindo nustatyti tokios rūšies paralelios 
apsaugos nuo nelaimių prievolės ir sistemos ir siūlomos priemonės pažeidžia apsaugos nuo 
nelaimių veiksmų papildomumo reikalavimą ir subsidiarumo principą.

Pakeitimas 145
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 
teikia paslaugas valstybėms narėms ir 
Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

(Žr. šio sprendimo 1 ir 4 straipsnius.)

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo anglų kalba tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 146
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 
teikia paslaugas valstybėms narėms ir 

a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, kurio veikla koordinuojama su 
esamomis nacionalinėmis ir regioninėmis 
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Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu; institucijomis, užtikrina pajėgumus visą 
parą ir teikia paslaugas valstybėms narėms 
ir Komisijai, kiek tai susiję su 
mechanizmu;

Or. cs

Pagrindimas

Steigiant Reagavimo į nelaimes centrą ir jį administruojant, bet kokiu atveju reikia užtikrinti, 
kad Europos lygmeniu neatsirastų paralelinių struktūrų ir neaiškių įgyvendinimo procedūrų. 
Šiuo tikslu reikia pasiūlymo dėl sprendimo 7 straipsnyje, pagal kurį reglamentuojamas 
Reagavimo į nelaimes centras, nurodyti, kad turi būti atsižvelgiama į nacionalines ir 
regionines struktūras ir šis centras su jomis derinamas.

Pakeitimas 147
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valdo Bendrą ekstremalių situacijų
ryšių ir informacijos sistemą (CECIS), 
kuria Reagavimo į nelaimes centras ir 
valstybių narių ryšių punktai gali susisiekti 
ir keistis informacija;

b) valdo Bendrą nelaimių ryšių ir 
informacijos sistemą (CDCIS), kuria 
Reagavimo į nelaimes centras ir valstybių 
narių ryšių punktai gali susisiekti ir keistis 
informacija;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
jis bus priimtas, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnyje (Apibrėžtys) pateikta nelaimės, o ne ekstremalios situacijos apibrėžtis, taip pat 
1 straipsnyje nurodomos nelaimės, o ne ekstremalios situacijos. Siekdami užtikrinti pranešimo 
nuoseklumą, turėtume laikytis vieno termino „nelaimė“. 

Pakeitimas 148
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sukuria ir palaiko pajėgumus kuo 
skubiau sutelkti ir išsiųsti ekspertų grupes, 
atsakingas už:

d) sukuria pajėgumus kuo skubiau sutelkti 
ir išsiųsti ekspertų grupes, atsakingas už:

Or. it


