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Grozījums Nr. 38
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
ka katastrofas nākotnē, visticamāk, būs 
ekstrēmākas un sarežģītākas ar tālejošām 
un ilgtermiņa sekām, kuru iemesls jo īpaši 
ir klimata pārmaiņas un iespējama vairāku 
dabisku un tehnoloģisku apdraudējumu 
mijiedarbība, aizvien svarīgāka ir integrēta 
pieeja katastrofu pārvaldībai. Savienībai 
būtu jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina 
dalībvalstu darbības civilās aizsardzības 
jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, 
kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
ka katastrofas nākotnē, visticamāk, būs 
ekstrēmākas un sarežģītākas ar tālejošām 
un ilgtermiņa sekām, kuru iemesls jo īpaši 
ir klimata pārmaiņas un iespējama vairāku 
dabisku un tehnoloģisku apdraudējumu 
mijiedarbība, aizvien svarīgāka ir integrēta 
pieeja katastrofu pārvaldībai. Savienībai 
būtu jāatbalsta un jāpapildina dalībvalstu
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa
darbības civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru
mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

Or. {IT}it

(Skatīt LESD 196. panta 1. punktu)

Grozījums Nr. 39
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir 
būtiski palielinājies dabas un cilvēku 
izraisītu katastrofu skaits un nopietnība un 
ka katastrofas nākotnē, visticamāk, būs 
ekstrēmākas un sarežģītākas ar tālejošām 
un ilgtermiņa sekām, kuru iemesls jo īpaši 
ir klimata pārmaiņas un iespējama vairāku 

(1) Pēdējos gados ir būtiski palielinājies 
dabas un cilvēku izraisītu katastrofu skaits 
un nopietnība. Katastrofas nākotnē, 
visticamāk, būs ekstrēmākas un 
sarežģītākas ar tālejošām un ilgtermiņa 
sekām, kuru iemesls jo īpaši ir klimata 
pārmaiņas un iespējama vairāku dabisku un 
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dabisku un tehnoloģisku apdraudējumu 
mijiedarbība, aizvien svarīgāka ir integrēta 
pieeja katastrofu pārvaldībai. Savienībai
būtu jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina 
dalībvalstu darbības civilās aizsardzības 
jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, 
kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

tehnoloģisku apdraudējumu mijiedarbība. 
Tāpēc ir steidzami jāpāriet no ad hoc 
koordinēšanas sistēmas uz efektīvu 
Eiropas katastrofu pārvaldības 
mehānismu, kura pamatā būtu integrēta 
pieeja. Savienībai jāatbalsta, jākoordinē un 
jāpapildina dalībvalstu darbības civilās 
aizsardzības jomā, lai uzlabotu to sistēmu 
efektivitāti, kuru mērķis ir novērst dabas un 
cilvēku izraisītas katastrofas, sagatavoties 
tām un reaģēt uz tām.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā 
ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret terora aktiem un 
tehnoloģiskām, radioloģiskām un vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Civilā 
aizsardzība un cita veida ārkārtas palīdzība 
var būt vajadzīga visās šajās katastrofās, lai 
papildinātu katastrofas skartās valsts 
reaģēšanas spējas.

(3) Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā 
ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret terora aktiem un 
tehnoloģiskām, radioloģiskām un vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Civilā 
aizsardzība un cita veida ārkārtas palīdzība 
var būt vajadzīga visās šajās katastrofās, lai 
papildinātu katastrofas skartās valsts 
reaģēšanas spējas.

Or. it

Grozījums Nr. 41
Philippe Juvin, Gaston Franco
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Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā 
ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret terora aktiem un 
tehnoloģiskām, radioloģiskām un vides
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās. Civilā 
aizsardzība un cita veida ārkārtas palīdzība 
var būt vajadzīga visās šajās katastrofās, lai 
papildinātu katastrofas skartās valsts 
reaģēšanas spējas.

(3) Aizsardzībai, kas jānodrošina saskaņā 
ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu, būtu jāaptver galvenokārt 
cilvēku, kā arī vides un īpašuma, tostarp 
kultūras mantojuma, aizsardzība pret visām 
dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, 
tostarp pret zemestrīcēm un cunami, 
ugunsgrēkiem un meža ugunsgrēkiem, 
plūdiem un nogruvumiem, terora aktiem 
un tehnoloģiskām, rūpnieciskām un
radioloģiskām avārijām, jūras piesārņošanu 
un akūtām ārkārtas situācijām veselības 
jomā (pandēmijām), kas notiek Savienībā 
vai ārpus tās. Civilā aizsardzība un cita 
veida ārkārtas palīdzība var būt vajadzīga 
visās šajās katastrofās, lai papildinātu 
katastrofas skartās valsts reaģēšanas spējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 222. pantu Eiropas 
Savienībai un tās dalībvalstīm jādarbojas 
kopīgi un jāievēro solidaritāti, ja 
dalībvalsts ir teroristu uzbrukuma vai arī 
dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas 
upuris.

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu vai to 
reģionu savstarpējās tiesības un 
pienākumi, kas paredzēti divpusējos vai 
daudzpusējos līgumos un nolīgumos, kuri 
saistīti ar jautājumiem, uz ko attiecas šis 
lēmums, nedz dalībvalstu atbildību par 
cilvēku, vides un īpašuma aizsardzību savā 
teritorijā. Ņemot to vērā, dalībvalsts 
līdzdalībai Mehānismā vajadzētu būt 
brīvprātīgai.

Or. it

Grozījums Nr. 44
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku integrētu, efektīvu un 
savlaicīgu ieguldījumu katastrofu 
novēršanā un sagatavotībā tām, kā arī 
reaģēšanā liela mēroga katastrofu un šādu 
katastrofu draudu gadījumā. Tāpēc šim 
lēmumam nebūtu jāietekmē nedz 
dalībvalstu savstarpējās tiesības un 
pienākumi, kas paredzēti divpusējos vai 
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līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

daudzpusējos līgumos, kuri saistīti ar 
jautājumiem, uz ko attiecas šis lēmums, 
nedz dalībvalstu atbildību par cilvēku, 
vides un īpašuma aizsardzību savā 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Alojz Peterle

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tomēr galvenokārt 
dalībvalstis ir atbildīgas par cilvēku, vides 
un īpašuma aizsardzību pret katastrofām 
savā teritorijā un par katastrofu 
pārvaldības sistēmu atbilstošu darbību, un
tāpēc šim lēmumam nebūtu jāietekmē nedz
šo atbildības jomu, nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumus, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

Or. sl

Pamatojums

Šis grozījums uzsver, ka par civilo aizsardzību galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 46
Georgios Koumoutsakos
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Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 
draudu gadījumā. Tāpēc šim lēmumam 
nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums, nedz dalībvalstu 
atbildību par cilvēku, vides un īpašuma 
aizsardzību savā teritorijā.

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme
un tas palīdz īstenot solidaritātes 
klauzulu, nodrošinot praktisku un 
savlaicīgu ieguldījumu katastrofu 
novēršanā un sagatavotībā tām, kā arī 
reaģēšanā liela mēroga katastrofu un šādu 
katastrofu draudu gadījumā. Tāpēc šim 
lēmumam nebūtu jāietekmē nedz 
dalībvalstu savstarpējās tiesības un 
pienākumi, kas paredzēti divpusējos vai 
daudzpusējos līgumos, kuri saistīti ar 
jautājumiem, uz ko attiecas šis lēmums, 
nedz dalībvalstu atbildību par cilvēku, 
vides un īpašuma aizsardzību savā 
teritorijā.

Or. el

Grozījums Nr. 47
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars.

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars, un Komisijai būtu 
jāizstrādā vispārējas pamatnostādnes, lai 
atvieglotu dalībvalstu riska pārvaldības 
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plānu salīdzināmību un integrēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars.

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs, 
integrēts politikas ietvars, kas attiecas uz 
Savienības katastrofu riska novēršanas 
darbībām, kuru mērķis ir augsta līmeņa 
aizsardzība un noturība pret katastrofām,
un reaģēšana uz tām, ko panāk, novēršot 
vai samazinot to sekas un sekmējot 
novēršanas kultūru. Riska pārvaldības plāni 
ir būtiski, lai nodrošinātu integrētu pieeju 
katastrofu pārvaldībai, kas savstarpēji 
savieno darbības riska novēršanas, 
sagatavotības un reaģēšanas jomā. Tāpēc 
mehānismam būtu jāaptver vispārējs šo 
darbību paziņošanas un īstenošanas ietvars.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 

(6) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kas attiecas uz Savienības 
katastrofu riska novēršanas darbībām, kuru 
mērķis ir augsta līmeņa aizsardzība un 
noturība pret katastrofām, ko panāk, 
novēršot vai samazinot to sekas un 
sekmējot novēršanas kultūru. Riska 
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pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars.

pārvaldības plāni ir būtiski, lai nodrošinātu 
integrētu pieeju katastrofu pārvaldībai, kas 
savstarpēji savieno darbības riska 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
jomā. Tāpēc mehānismam būtu jāaptver 
vispārējs šo darbību paziņošanas un 
īstenošanas ietvars. Komisijai sadarbībā ar 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā precīzas 
pamatnostādnes dalībvalstu sagatavoto 
riska pārvaldības plānu salīdzināšanai, un 
jāatbalsta labākās prakses apmaiņa 
saistībā ar šiem plāniem.

Or. pl

Grozījums Nr. 50
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Novēršana ir ļoti svarīga aizsardzībai 
pret katastrofām, un šajā saistībā ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, kā aicināts 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanai”.

(7) Novēršana ir ļoti svarīga aizsardzībai 
pret katastrofām, un šajā saistībā ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, kā aicināts 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanai”, tostarp pienācīgi jāņem vērā 
klimata pārmaiņu iespējamā ietekme un 
nepieciešamība pēc pienācīgiem 
pielāgošanās pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Novēršana ir ļoti svarīga aizsardzībai 
pret katastrofām, un šajā saistībā ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, kā aicināts 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanai”.

(7) Efektīvi novēršanas pasākumi ir 
izšķiroši svarīgi iedzīvotāju efektīvai
aizsardzībai pret katastrofām.  Attiecībā uz 
novēršanu ir vajadzīga turpmāka rīcība, kā 
aicināts Padomes 2009. gada 30. novembra 
secinājumos un Eiropas Parlamenta 
2010. gada 21. septembra rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu ,,Kopienas pieeja 
dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanai”.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sniedzot savu ieguldījumu atklāšanas 
un agrīnas brīdināšanas sistēmu turpmākajā 
izstrādē, Savienībai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm samazināt sagatavošanās 
laiku, kas vajadzīgs, lai reaģētu uz 
katastrofām un brīdinātu Savienības 
iedzīvotājus. Ar šīm sistēmām būtu jāņem 
vērā esošie un turpmākie informācijas avoti 
un sistēmas un jābalstās uz tiem.

(9) Sniedzot savu ieguldījumu atklāšanas 
un agrīnas brīdināšanas sistēmu turpmākajā 
izstrādē, Savienībai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm samazināt sagatavošanās 
laiku, kas vajadzīgs, lai reaģētu uz 
katastrofām un brīdinātu Savienības 
iedzīvotājus. Ar šīm sistēmām būtu jāņem 
vērā esošie un turpmākie informācijas un 
telekomunikāciju avoti un sistēmas un 
jābalstās uz tiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kura mērķis ir pastāvīgi 
uzlabot civilās aizsardzības sistēmu, 
personāla un iedzīvotāju sagatavotības 
līmeni Savienībā. Šajā nolūkā gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī ir 
vajadzīgas apmācību programmas un 
apmācību tīkls katastrofu novēršanas, 
sagatavotības un reaģēšanas jomā, kā 
aicināts Padomes 2008. gada 14. novembra 
secinājumos par Eiropas mēroga 
apmācībām katastrofu pārvarēšanā.

(10) Mehānismā būtu jāiekļauj vispārējs 
politikas ietvars, kura mērķis ir pastāvīgi 
uzlabot civilās aizsardzības sistēmu, 
personāla un iedzīvotāju sagatavotības 
līmeni Savienībā. Šajā nolūkā gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī ir 
vajadzīgas apmācību programmas un 
ārkārtas situāciju pārvaldības apmācību 
tīkls katastrofu novēršanas, sagatavotības 
un reaģēšanas jomā, kā aicināts Padomes 
2008. gada 14. novembra secinājumos par 
Eiropas mēroga apmācībām katastrofu 
pārvarēšanā. Šo tīklu varētu izstrādāt un 
uzraudzīt Eiropas institūts civilās 
aizsardzības un humanitāro darbību 
apmācībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Civilās aizsardzības 
mehānisma pamatā turklāt vajadzētu būt 
principam, ka dalībvalstis specializējas 
viena vai vairāku risku pārvaldībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mehānisma izmantošanas rezultātā 
būtu jārada iespēja mobilizēt palīdzības 
intervences un atvieglināt to koordināciju.
Pastiprinātajai sadarbībai būtu jābalstās uz 
Savienības struktūru, ko veido ārkārtas 
reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus, apmācīti 
eksperti un kopīga ārkārtējo situāciju 
sakaru un informācijas sistēma, ko 
pārvalda Komisija un kontaktpunkti 
dalībvalstīs. Ar struktūru būtu jānodrošina 
pamats, lai vāktu apstiprinātu informāciju 
par ārkārtas situācijām, izplatītu šo 
informāciju dalībvalstīm un dalītos 
intervencēs gūtajās atziņās.

(13) Mehānisma izmantošanas rezultātā 
būtu jārada iespēja mobilizēt palīdzības 
intervences un atvieglināt to koordināciju.
Pastiprinātajai sadarbībai būtu jābalstās uz 
Savienības struktūru, ko veido ārkārtas 
reaģēšanas centrs, Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
brīvprātīgi iekļāvušas resursus, apmācīti
ārkārtas situāciju pārvaldības eksperti un 
kopīga ārkārtējo situāciju sakaru un 
informācijas sistēma, ko pārvalda Komisija 
un kontaktpunkti dalībvalstīs. Ar struktūru 
būtu jānodrošina pamats, lai vāktu 
apstiprinātu informāciju par ārkārtas 
situācijām, izplatītu šo informāciju 
dalībvalstīm un dalītos intervencēs gūtajās 
atziņās.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ES attālākie reģioni un aizjūras 
zemes un teritorijas ir nozīmīgas 
Savienības reaģēšanā uz katastrofām. Šīs 
teritorijas, zemes un reģioni nodrošina ES 
klātbūtnes iespējas teritorijas un 
iedzīvotāju ziņā visā pasaulē, un tām 
vajadzētu būt atbalsta bāzēm, lai 
atvieglotu loģistikas un resursu 
iepriekšēju izvietošanu. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 57
Rebecca Taylor

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Attiecībā uz spējām, kas neietilpst 
Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējā 
dalībvalstis tiek mudinātas izstrādāt 
reģionālu pieeju.  Sadarbībai starp 
reģionālām un vietējām varas iestādēm 
būtu jāveicina efektīva sagatavošanās un 
reaģēšana, nodrošinot, ka grūti pieejamie 
resursi tiek izmantoti efektīvi, izmantojot 
arī publicētus spēju reģistrus, kas 
pieejamas katrā pārvaldības un 
brīvprātīgi atvēlēto resursu līmenī. Ja 
dalībvalstis lemj par šīs pieejas 
pieņemšanu, Komisijai vajadzētu būt 
pieejamai, lai nodrošinātu palīdzību un 
atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Komisija plāno salīdzināt riska pārvaldības plānus un izveidot Eiropas ārkārtas reaģēšanas 
spējas, lai novērstu visā Eiropas Savienībā sastopamās nepilnības un trūkumus. Iespējams, ka 
ES pieeja šo nepilnību novēršanai dažos gadījumos var izrādīties apgrūtinoša, bet savukārt 
reģionālās un vietējās varas iestādes, sadarbojoties un apvienojot resursus, varētu atrisināt 
attiecīgo problēmu. Saskaņā ar subsidiaritātes principu tas ir drīzāk jāveicina nevis jānosaka 
par pienākumu.

Grozījums Nr. 58
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Dalībvalstu dažādām pastāvīgām 
iekārtām pasaulē, jo īpaši militārajām 
bāzēm un platformām, arī būtu jāatbalsta 
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loģistikas un resursu iepriekšēja 
izvietošana ES reaģēšanas uz katastrofām 
operācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija piedalās palīdzības operācijās 
trešās valstīs, tā veic vispārējus 
koordinācijas uzdevumus. Saskaņā ar 
mehānismu sniegtā palīdzība būtu 
jākoordinē ar Apvieno Nāciju Organizāciju 
un citiem attiecīgiem starptautiskiem 
dalībniekiem, lai maksimāli izmantotu 
pieejamos resursus un nepieļautu 
nevajadzīgu darba dublēšanos. Mehānisma 
izmantošanas rezultātā uzlabota civilās 
aizsardzības palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 
komplementaritāti, ievērojot Eiropas 
konsensu par humāno palīdzību.

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Par trešo valstu 
iesniegtiem finansēšanas priekšlikumu 
projektiem ir jāpaziņo dalībvalstīm. Ja 
Apvienoto Nāciju Organizācija piedalās 
palīdzības operācijās trešās valstīs, tā veic 
vispārējus koordinācijas uzdevumus. 
Saskaņā ar mehānismu sniegtā palīdzība 
būtu jākoordinē ar Apvieno Nāciju 
Organizāciju un citiem attiecīgiem 
starptautiskiem dalībniekiem, lai 
maksimāli izmantotu pieejamos resursus 
un nepieļautu nevajadzīgu darba 
dublēšanos. Mehānisma izmantošanas 
rezultātā uzlabota civilās aizsardzības 
palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 
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komplementaritāti, ievērojot Eiropas 
konsensu par humāno palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija piedalās palīdzības operācijās 
trešās valstīs, tā veic vispārējus 
koordinācijas uzdevumus. Saskaņā ar 
mehānismu sniegtā palīdzība būtu 
jākoordinē ar Apvieno Nāciju Organizāciju 
un citiem attiecīgiem starptautiskiem 
dalībniekiem, lai maksimāli izmantotu 
pieejamos resursus un nepieļautu 
nevajadzīgu darba dublēšanos. Mehānisma 
izmantošanas rezultātā uzlabota civilās 
aizsardzības palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 
komplementaritāti, ievērojot Eiropas 
konsensu par humāno palīdzību.

(15) Attiecībā uz palīdzības intervencēm, 
reaģējot uz katastrofām ārpus Savienības, 
ir minams, ka ar mehānismu būtu jāveicina 
un jāatbalsta dalībvalstu un Savienības 
kopumā veiktās darbības, lai sekmētu 
saskaņotību starptautiskajā civilās 
aizsardzības darbā. Ja Apvienoto Nāciju 
Organizācija piedalās palīdzības operācijās 
trešās valstīs, tā veic vispārējus 
koordinācijas uzdevumus. Saskaņā ar 
mehānismu sniegtā palīdzība būtu 
jākoordinē ar Apvieno Nāciju Organizāciju 
un citiem attiecīgiem starptautiskiem 
dalībniekiem, jo īpaši humanitārājām 
NVO, lai maksimāli izmantotu pieejamos 
resursus un nepieļautu nevajadzīgu darba 
dublēšanos. Mehānisma izmantošanas 
rezultātā uzlabota civilās aizsardzības 
palīdzības koordinācija ir 
priekšnosacījums, lai atbalstītu vispārējo 
koordināciju un nodrošinātu visaptverošu 
Savienības ieguldījumu vispārējā 
katastrofu seku likvidēšanas darbā. Liela 
mēroga katastrofu gadījumos, kad 
palīdzību sniedz gan saskaņā ar 
mehānismu, gan saskaņā ar Padomes 
1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina Savienības vispārējās 
reaģēšanas efektivitāti, saskaņotību un 
komplementaritāti, kā arī humanitāro 
NVO pienācīgu ņemšanu vērā un iesaisti,
ievērojot Eiropas konsensu par humāno 
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palīdzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jāuzlabo atbilstošu transportlīdzekļu 
pieejamība, lai atbalstītu ātrās reaģēšanas 
spējas attīstību Savienības līmenī. 
Savienībai būtu jāatbalsta un jāpapildina 
dalībvalstu centieni, veicinot dalībvalstu 
transporta resursu apvienošanu un 
vajadzības gadījumā palīdzot finansēt 
papildu transportlīdzekļus, kas atbilst 
konkrētiem kritērijiem.

(16) Jāuzlabo atbilstošu transportlīdzekļu 
pieejamība, lai atbalstītu ātrās reaģēšanas 
spējas attīstību Savienības līmenī. 
Savienībai būtu jāatbalsta un jāpapildina 
dalībvalstu centieni, veicinot dalībvalstu 
transporta resursu apvienošanu un 
vajadzības gadījumā palīdzot finansēt 
papildu transportlīdzekļus, kas atbilst 
konkrētiem kritērijiem. Ja katastrofa 
notiek ārpus ES teritorijas, risinot 
jautājumu par transporta iespējām, jāņem 
vērā esošās sistēmas (ANO, NATO un 
dalībvalstu).

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Gadījumos, kad militāru resursu 
izmantošanu uzskata par piemērotu, lai 
atbalstītu civilās aizsardzības operācijas, 
sadarbībai ar militāriem spēkiem būtu 
jānotiek saskaņā ar noteikumiem, 
procedūrām un kritērijiem, ko Padome vai 
tās kompetentās struktūras ir noteikušas, lai 
mehānismam darītu pieejamus militārus 

(19) Gadījumos, kad militāru resursu 
izmantošanu civilā uzraudzībā uzskata par
pēdējo pieejamo iespēju, lai atbalstītu 
civilās aizsardzības operācijas, vienlaikus 
nodrošinot, ka reaģēšana uz katastrofu 
netiek izmantota tirdzniecības vai 
politiskiem un stratēģiskiem mērķiem,
sadarbībai ar militāriem spēkiem būtu 
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resursus, kurus var izmantot 
civiliedzīvotāju aizsardzībai.

jānotiek saskaņā ar noteikumiem, 
procedūrām un kritērijiem, ko Padome vai 
tās kompetentās struktūras ir noteikušas
saskaņā ar Oslo pamatnostādnēm, lai 
mehānismam darītu pieejamus militārus 
resursus, kurus var izmantot 
civiliedzīvotāju aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai papildinātu šā lēmuma 
noteikumus, Komisijai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, lai noteiktu kārtību attiecībā 
uz valstīm, kas vēlas pievienoties 
Mehānismam vai izstāties no tā.

Or. it

Grozījums Nr. 64
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Izdevumu atlīdzināšana un publiskā 
iepirkuma līgumu un dotāciju piešķiršana 
saskaņā ar civilās aizsardzības finanšu 
instrumentu būtu jāīsteno atbilstoši 
Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam (Finanšu 

(29) Izdevumu atlīdzināšana un publiskā
iepirkuma līgumu un dotāciju piešķiršana 
saskaņā ar civilās aizsardzības finanšu 
instrumentu būtu jāīsteno atbilstoši 
Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam (Finanšu 
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regula). Civilās aizsardzības jomā veicamo 
darbību īpatnību dēļ ir lietderīgi noteikt, 
ka dotācijas var piešķirt arī privāttiesību 
subjektiem. Svarīgi ir arī izpildīt minētās 
regulas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz tur 
paredzētajiem saimnieciskuma, lietderības 
un efektivitātes principiem.

regula). Svarīgi ir arī izpildīt minētās 
regulas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz tur 
paredzētajiem lietderības un efektivitātes 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”)
atbalsta, koordinē un papildina 
dalībvalstu darbības civilās aizsardzības 
jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, 
kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”)
nostiprina sadarbību starp dalībvalstīm 
un Savienību civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru 
mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu 
darbības civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru 
mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta un papildina dalībvalstu valsts, 
reģionālā un vietējā līmeņa darbības 
civilās aizsardzības jomā, lai uzlabotu to 
sistēmu efektivitāti, kuru mērķis ir novērst
dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas un 
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reaģēt uz tām. aizsargāt no tām.

Or. it

(Skatīt LESD 196. panta 1. punktu)

Grozījums Nr. 67
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu 
darbības civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru 
mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu 
darbības civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu Eiropas integrētu
efektivitāti, kuru mērķis ir novērst dabas un 
cilvēku izraisītas katastrofas, sagatavoties 
tām un reaģēt uz tām.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu 
darbības civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru 
mērķis ir novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

1. Ar Savienības Civilās aizsardzības 
mehānismu (turpmāk ,,Mehānisms”) 
atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu 
darbības civilās aizsardzības jomā. Tā 
mērķis ir nostiprināt sadarbību un 
veicināt koordināciju, lai uzlabotu to 
sistēmu efektivitāti, kuru mērķis ir novērst
dabas un cilvēku izraisītas katastrofas un 
ārkārtas situācijas, sagatavoties tām un 
reaģēt uz tām.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret terora aktiem, tehnoloģiskām, 
radioloģiskām vai vides avārijām, jūras 
piesārņošanu un akūtām ārkārtas situācijām 
veselības jomā, kas notiek Savienībā vai 
ārpus tās.

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp
gan pret terora aktiem, gan to sekām,
tehnoloģiskām, radioloģiskām vai vides 
avārijām, jūras piesārņošanu un akūtām 
ārkārtas situācijām veselības jomā, kas 
notiek Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret terora aktiem, tehnoloģiskām, 
radioloģiskām vai vides avārijām, jūras 
piesārņošanu un akūtām ārkārtas situācijām 
veselības jomā, kas notiek Savienībā vai 
ārpus tās.

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas
vai cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret terora aktiem, tehnoloģiskām, 
radioloģiskām vai vides avārijām, jūras 
piesārņošanu un akūtām ārkārtas situācijām 
veselības jomā, kas notiek Savienībā vai 
ārpus tās.

Or. it
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Grozījums Nr. 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret terora aktiem, tehnoloģiskām, 
radioloģiskām vai vides avārijām, jūras 
piesārņošanu un akūtām ārkārtas situācijām 
veselības jomā, kas notiek Savienībā vai 
ārpus tās.

2. Aizsardzība, kas jānodrošina saskaņā ar 
Mehānismu, aptver galvenokārt cilvēku, kā 
arī vides un īpašuma, tostarp kultūras 
mantojuma, aizsardzību pret visām dabas 
un cilvēku izraisītām katastrofām, tostarp 
pret zemestrīcēm un cunami, 
ugunsgrēkiem un meža ugunsgrēkiem, 
plūdiem un nogruvumiem, terora aktiem
un tehnoloģiskām, rūpnieciskām un
radioloģiskām avārijām, jūras piesārņošanu 
un akūtām ārkārtas situācijām veselības 
jomā (pandēmijām), kas notiek Savienībā 
vai ārpus tās.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības intervence pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un materiālo zaudējumu apmēru.
Dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nevar 
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, 
un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

3. Savienības intervence pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai pēc iespējas samazinātu 
cilvēku upuru skaitu un materiālo 
zaudējumu apmēru. Dalībvalstis, 
darbojoties atsevišķi, nevar vienmēr
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, 
un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to dažkārt var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības intervence pastiprina
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un materiālo zaudējumu apmēru.
Dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nevar 
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, 
un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

3. Savienības pasākumu mērķis ir 
pastiprināt dalībvalstu novēršanas, 
sagatavotības un reaģēšanas spējas valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī liela mēroga 
katastrofu gadījumā, lai samazinātu cilvēku 
upuru skaitu un materiālo zaudējumu 
apmēru. Dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, 
nevar pietiekami labi sasniegt šā lēmuma 
mērķi, un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

Or. it

(Skatīt LESD 196. panta 1. punktu)

Grozījums Nr. 74
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības intervence pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un materiālo zaudējumu apmēru.
Dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nevar 
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, 
un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

3. Savienības intervence pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un vides, kā arī materiālo 
zaudējumu apmēru. Dalībvalstis, 
darbojoties atsevišķi, nevar pietiekami labi 
sasniegt šā lēmuma mērķi, un ierosinātās 
rīcības mēroga vai iedarbības dēļ to var 
labāk sasniegt Savienības līmenī.

Or. pt
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Grozījums Nr. 75
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības intervence pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un materiālo zaudējumu apmēru.
Dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nevar 
pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi,
un ierosinātās rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī.

3. Savienības atbalsta, koordinācijas un 
papildināšanas pasākumi pastiprina 
dalībvalstu novēršanas, sagatavotības un 
reaģēšanas spējas liela mēroga katastrofu 
gadījumā, lai samazinātu cilvēku upuru 
skaitu un materiālo zaudējumu apmēru. Ir 
iespējams ES līmenī strādāt pie tā, lai 
padarītu Mehānismu lietderīgāku un
efektīvāku, un varētu ātrāk mobilizēt 
resursus, vienlaikus dalībvalstīm 
saglabājot savu individuālo atbildību.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties.

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi 
un nepieciešamību pēc pienācīgiem 
pielāgošanās pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mehānisms neatbrīvo dalībvalstis no 
atbildības aizsargāt to teritorijā cilvēkus, 
vidi un īpašumu pret katastrofām un 
nodrošināt savām civilās aizsardzības 
sistēmām pietiekamas spējas, lai tās varētu 
atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un rakstura 
katastrofu gadījumā, ko var pamatoti 
sagaidīt un kam var sagatavoties.

5. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 196. pantu 
dalībvalstīm ir galvenā atbildība aizsargāt 
to teritorijā cilvēkus, vidi un īpašumu pret 
katastrofām. Dalībvalstīm pašām ir 
jānodrošina, ka to civilās aizsardzības 
sistēmām ir pietiekamas spējas, lai tās 
varētu atbilstīgi rīkoties tāda apmēra un 
rakstura katastrofu gadījumā, ko var 
pamatoti sagaidīt un kam var sagatavoties.

Or. de

Pamatojums

LESD 196. pants neļauj Eiropas Savienībai izveidot savu neatkarīgu aizsardzības sistēmu 
pret katastrofām.

Grozījums Nr. 78
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Mehānisms neietekmē saistības, kas 
paredzētas esošajos attiecīgajos Savienības 
vai Eiropas Atomenerģijas kopienas tiesību 
aktos vai esošajos starptautiskajos 
nolīgumos.

3. Mehānisms neietekmē saistības, kas 
paredzētas: esošajos attiecīgajos 
Savienības vai Eiropas Atomenerģijas 
kopienas tiesību aktos; esošajos 
starptautiskajos nolīgumos, tostarp 
nolīgumos starp dalībvalstīm; vai spēkā 
esošajos civilās aizsardzības nolīgumos 
starp vairāku dalībvalstu reģioniem, vai 
starp dalībvalstu un trešo valstu 
reģioniem.
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Or. it

Grozījums Nr. 79
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Līdzdalība Mehānismā

1. Dalībvalsts vai 28. panta 1. punktā 
minētās trešās valsts līdzdalība 
Mehānismā ir brīvprātīga. Ikvienai 
dalībvalstij vai trešai valstij, kas piedalās 
Mehānismā, ir tiesības no tā izstāties. 
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu kārtību līdzdalībai mehānismā 
un kārtību, kā no tā izstāties.

Or. it

Grozījums Nr. 80
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo lēmumu piemēro preventīviem un 
sagatavotības pasākumiem, kas attiecas uz 
visu veidu katastrofām Savienībā un 
valstīs, kas minētas 28. pantā.

1. Šo lēmumu piemēro vispārējai 
Savienības un dalībvalstu sadarbībai 
civilās aizsardzības jomā un preventīviem 
un sagatavotības pasākumiem, kas attiecas 
uz ārkārtas situācijām un visu veidu 
katastrofām Savienībā un valstīs, kas 
minētas 28. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo lēmumu piemēro darbībām, ar kurām 
atbalsta reaģēšanu uz Savienībā vai ārpus 
tās notikušas liela mēroga katastrofas 
tūlītējām negatīvām sekām neatkarīgi no 
tās būtības, ja palīdzība ir lūgta saskaņā ar 
šo lēmumu.

2. Šo lēmumu piemēro darbībām, ar kurām 
atbalsta reaģēšanu uz Savienībā vai ārpus 
tās notikušas liela mēroga katastrofas 
tūlītējām negatīvām sekām neatkarīgi no 
tās būtības, ja palīdzība ir lūgta.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo lēmumu piemēro darbībām, ar kurām 
atbalsta reaģēšanu uz Savienībā vai ārpus 
tās notikušas liela mēroga katastrofas 
tūlītējām negatīvām sekām neatkarīgi no 
tās būtības, ja palīdzība ir lūgta saskaņā ar 
šo lēmumu.

2. Šo lēmumu piemēro darbībām, ar kurām 
atbalsta reaģēšanu uz Savienībā vai ārpus 
tās, vai valstīs, kas minētas 28. panta 
1. punktā notikušas liela mēroga 
katastrofas tūlītējām negatīvām sekām 
neatkarīgi no tās būtības, ja lēmums par 
intervenci ir pieņemts pēc palīdzības 
lūguma saskaņā ar šo lēmumu.

Or. it

Grozījums Nr. 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Lēmumu piemēro darbībām un 
ieteikumiem, lai sniegtu tehnisko 
palīdzību katastrofu pārvaldīšanā, kas 
jānodrošina skartajās teritorijās. Lai 
veicinātu dzīves un tautsaimniecības 
atgriešanos normālā stāvoklī, tiek 
piemērota iestāžu sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā lēmumā ņem vērā Savienības 
atsevišķu, attālāku un citu reģionu vai salu 
īpašās vajadzības katastrofas gadījumā.

3. Šajā lēmumā ņem vērā Savienības 
atsevišķu, attālāku un citu reģionu vai salu, 
kā arī ar Savienību asociēto aizjūras 
zemju un teritoriju līdzekļus un īpašās 
vajadzības katastrofas gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Mehānismu atbalsta, koordinē vai
papildina Savienības un dalībvalstu
pastiprinātu sadarbību, lai sasniegtu šādus 
konkrētos mērķus:

1. Ar Mehānismu atbalsta un papildina 
Savienības un dalībvalstu centienus, lai 
sasniegtu šādus konkrētos mērķus:

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar Mehānismu atbalsta, koordinē vai
papildina Savienības un dalībvalstu 
pastiprinātu sadarbību, lai sasniegtu šādus 
konkrētos mērķus:

1. Ar Mehānismu atbalsta un papildina 
Savienības un valstu civilās dienestu 
operatīvo sadarbību, lai sasniegtu šādus 
konkrētos mērķus:  

Or. it

Grozījums Nr. 87
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt Savienības gatavību reaģēt 
uz katastrofām;

(b) pastiprināt dalībvalstu un Eiropas
Savienības gatavību reaģēt uz katastrofām;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt Savienības gatavību reaģēt 
uz katastrofām;

(b) pastiprināt dalībvalstu civilās 
aizsardzības personāla gatavību reaģēt uz 
katastrofām;

Or. it
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(Skatīt LESD 196. panta 1. punktu)

Grozījums Nr. 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt Savienības gatavību reaģēt 
uz katastrofām;

(b) pastiprināt dalībvalstu gatavību reaģēt 
uz katastrofām;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atvieglināt ātrus un efektīvus ārkārtas 
intervences pasākumus liela mēroga
katastrofu vai šādu katastrofu draudu 
gadījumā

(c) veicināt ātrus un efektīvus pasākumus 
katastrofu vai to draudu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošināt pieprasīto tehnisko 
palīdzību, koordinēt palīdzību un veicināt 
tās efektivitāti, veicināt cilvēku 
atgriešanos un patstāvīgu organizēšanos.
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panākumus, kas gūti 1. punktā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanā, novērtē, 
izmantojot rādītājus, kas cita starpā 
aptver:

svītrots

(a) katastrofu novēršanas ietvara 
īstenošanā gūtos panākumus, kurus 
nosaka pēc to dalībvalstu skaita, kuras ir 
ieviesušas 4. pantā noteiktos katastrofu 
pārvaldības plānus;
(b) panākumus, kas gūti, paaugstinot 
sagatavotību katastrofām, un kurus 
nosaka pēc to reaģēšanas resursu skaita, 
kas ir pieejami ārkārtas intervencēm 
saskaņā ar Mehānismu, un pēc šo resursu 
savietojamības pakāpes;
(c) panākumus, kas gūti, uzlabojot 
reaģēšanu uz katastrofām, un kurus 
nosaka pēc Mehānisma ietvaros veikto 
intervenču ātruma un koordinācijas 
pakāpes un pēc sniegtās palīdzības 
piemērotības salīdzinājumā ar vajadzībām 
uz vietas.

Or. de

Pamatojums

LESD 196. pants nepiešķir Komisijai nekādas pārraudzības pilnvaras. Izveidojot ES līmeņa 
novērtēšanas un uzraudzības sistēmu, tiks ierobežota dalībvalstu autonomija aizsardzības 
jomā pret katastrofām.

Grozījums Nr. 93
Philippe Juvin
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panākumus, kas gūti 1. punktā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanā, novērtē, 
izmantojot rādītājus, kas cita starpā aptver:

2. Panākumus, kas gūti 1. punktā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanā, novērtē, 
izmantojot kopīgus rādītājus, kas cita 
starpā aptver:

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus, kurus nosaka pēc to 
dalībvalstu skaita, kuras ir ieviesušas 
4. pantā noteiktos katastrofu pārvaldības 
plānus;

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus

Or. en

Grozījums Nr. 95
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus, kurus nosaka pēc to 
dalībvalstu skaita, kuras ir ieviesušas 
4. pantā noteiktos katastrofu pārvaldības 
plānus;

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus, kurus nosaka pēc to 
dalībvalstu skaita, kuras ir ieviesušas 4. un 
6. pantā noteiktos riska un katastrofu 
pārvaldības plānus;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus, kurus nosaka pēc to 
dalībvalstu skaita, kuras ir ieviesušas 
4. pantā noteiktos katastrofu pārvaldības 
plānus;

(a) katastrofu novēršanas ietvara īstenošanā 
gūtos panākumus, kurus nosaka pēc to 
dalībvalstu skaita, kuras ir ieviesušas 
4. pantā noteiktos katastrofu un riska
pārvaldības plānus;

Or. ro

Grozījums Nr. 97
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) panākumus, kas gūti, paaugstinot 
sagatavotību katastrofām, un kurus nosaka 
pēc to reaģēšanas resursu skaita, kas ir 
pieejami ārkārtas intervencēm saskaņā ar 
Mehānismu, un pēc šo resursu 
savietojamības pakāpes;

(e) panākumus, kas gūti, paaugstinot 
sagatavotību katastrofām, un kurus nosaka 
pēc to reaģēšanas resursu skaita un 
izmantojamības, kas ir pieejami ārkārtas 
intervencēm saskaņā ar Mehānismu, un pēc 
šo resursu savietojamības pakāpes;

Or. it

Grozījums Nr. 98
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākumus, kas gūti, paaugstinot (b) panākumus, kas gūti, paaugstinot 
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sagatavotību katastrofām, un kurus nosaka 
pēc to reaģēšanas resursu skaita, kas ir 
pieejami ārkārtas intervencēm saskaņā ar 
Mehānismu, un pēc šo resursu 
savietojamības pakāpes;

sagatavotību katastrofām, un kurus nosaka 
pēc to reaģēšanas resursu skaita, kas ir 
pieejami ārkārtas intervencēm saskaņā ar 
Mehānismu, un pēc šo resursu 
savietojamības pakāpes, kā arī pēc 
noteikšanas un agrīnās brīdināšanas 
sistēmu efektivitātes;

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas
nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

1. ,,katastrofa” ir jebkurš notikums 
(tostarp neparedzams vai nenovēršams 
notikums), kam ir nelabvēlīga ietekme vai
jebkura situācija, kas var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

Or. it

Grozījums Nr. 100
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas 
nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

1. ,,katastrofa” ir jebkurš cilvēka vai dabas 
parādību izraisīts pēkšņs, vardarbīgs 
notikums, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 101
Georgios Koumoutsakos

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas 
nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas 
nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi, īpašumu vai
kultūras mantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,katastrofa” ir jebkura situācija, kas 
nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu;

1. ,,katastrofa” ir jebkurš ekstremāls 
notikums, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu;

Or. de

Grozījums Nr. 103
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu var 
būt palīdzības lūguma iemesls;

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkurš 
notikums (tostarp neparedzams vai 
nenovēršams notikums), kam ir 
nelabvēlīga ietekme, vai jebkura situācija, 
kas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi 
vai īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu 
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var būt palīdzības lūguma iemesls;

Or. it

Grozījums Nr. 104
Philippe Juvin

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu var 
būt palīdzības lūguma iemesls;

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkurš 
pēkšņs, vardarbīgs dabas apstākļu vai 
cilvēka izraisīts notikums, kas nelabvēlīgi
un postoši ietekmē vai var nelabvēlīgi un 
postoši ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu 
un kas saskaņā ar Mehānismu var būt 
palīdzības lūguma iemesls;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu 
var būt palīdzības lūguma iemesls;

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija plašā teritorijā, kas nelabvēlīgi 
ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēkus, vidi vai īpašumu un ko nav 
iespējams pienācīgi risināt, izmantojot ES 
dalībvalstīm parasti pieejamās 
aizsardzības spējas;

Or. cs

Grozījums Nr. 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu
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Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu 
var būt palīdzības lūguma iemesls;

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un ko nav iespējams pienācīgi 
risināt, izmantojot ES dalībvalstīm 
pieejamās reaģēšanas spējas uz 
katastrofām;

Or. ro

Grozījums Nr. 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkura 
situācija, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, vidi vai 
īpašumu un kas saskaņā ar Mehānismu var 
būt palīdzības lūguma iemesls;

2. ,,liela mēroga katastrofa” ir jebkurš 
ekstremāls notikums, kura dēļ tiek 
nodarīti ekstremāli postījumi, ar kuriem 
tieši skartie cilvēki nevar paši tikt galā, un
kas nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēkus, vidi vai īpašumu un kas 
saskaņā ar Mehānismu var būt palīdzības 
lūguma iemesls

Or. de

Grozījums Nr. 108
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ,,sagatavotība” ir cilvēku un materiālo 
līdzekļu sagatavotība un spēja, kas ļauj 

4. ,,sagatavotība” ir cilvēku un materiālo 
līdzekļu sagatavotība un spēja, kas ļauj 
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tiem nodrošināt efektīvu un ātru reaģēšanu 
uz ārkārtas situāciju un kas panākta 
iepriekšējas rīcības rezultātā;

tiem nodrošināt efektīvu un ātru reaģēšanu 
uz katastrofu un kas panākta iepriekšējas 
rīcības rezultātā;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka mums ir “katastrofas” nevis ”ārkārtas situācijas”  definīcija, teksta 
skaidrības labad ir jālieto termins “katastrofa”.

Grozījums Nr. 109
Georgios Koumoutsakos

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. ,,novēršana” ir jebkura darbība, kuras 
mērķis ir mazināt riskus vai novērst 
kaitējumu, ko cilvēkiem, videi vai
īpašumam rada katastrofas;

5. ,,novēršana” ir jebkura darbība, kuras 
mērķis ir mazināt riskus vai novērst 
kaitējumu, ko cilvēkiem, videi, īpašumam
vai kultūras mantojumam rada 
katastrofas;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. ,,agrīna brīdināšana” ir savlaicīga un 
efektīva informācijas sniegšana, kas ļauj 
veikt darbības, lai nepieļautu vai mazinātu 
riskus un nodrošinātu sagatavotību 
efektīvai reaģēšanai;

6. ,,agrīna brīdināšana” ir savlaicīga un 
efektīva informācijas sniegšana, kas ļauj 
veikt darbības, lai nepieļautu vai mazinātu 
riskus un veicinātu sagatavotību efektīvai 
reaģēšanai;

Or. en



AM\916467LV.doc 39/57 PE496.667v03-00

LV

Grozījums Nr. 111
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. „iesaistītā valsts” ir dalībvalsts vai 
trešā valsts, kas minēta 28. panta 
1. punktā, kas ir lēmusi par līdzdalību 
Mehānismā;

Or. it

Grozījums Nr. 112
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ,,riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo, lai
paredzētu riskus, aplēstu to sekas un 
izstrādātu, atlasītu un īstenotu pasākumus, 
kuru mērķis ir ekonomiski pamatoti 
samazināt riskus un to sekas, pielāgoties 
tiem un ierobežot tos, kā arī lai izveidotu 
ietvaru, ar ko kopējā vispārējā plānā 
integrē dažādas nozares vai konkrētus 
apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

9. ,,riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo valsts 
vai vietējā līmenī, lai noteiktu riskus, 
aplēstu to sekas un izstrādātu, atlasītu un 
īstenotu pasākumus, kuru mērķis ir 
ekonomiski pamatoti samazināt riskus un 
to sekas, pielāgoties tiem un ierobežot tos, 
kā arī lai izveidotu ietvaru, ar ko kopējā 
vispārējā plānā integrē dažādas nozares vai 
konkrētus apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi lēmumā ņemt vērā to, ka dažādas dalībvalstis risina šo jautājumu dažādos līmeņos. 
Dažas to dara valsts līmenī, dažas vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 113
Alda Sousa
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Lēmuma priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ,,riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo, lai 
paredzētu riskus, aplēstu to sekas un 
izstrādātu, atlasītu un īstenotu pasākumus, 
kuru mērķis ir ekonomiski pamatoti 
samazināt riskus un to sekas, pielāgoties 
tiem un ierobežot tos, kā arī lai izveidotu 
ietvaru, ar ko kopējā vispārējā plānā 
integrē dažādas nozares vai konkrētus 
apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

9. ,,riska pārvaldības plāns” ir plānošanas 
instruments, ko dalībvalsts sagatavo, lai 
paredzētu potenciālos riskus, aplēstu to 
sekas un izstrādātu, atlasītu un īstenotu 
pasākumus, kuru mērķis ir ekonomiski 
pamatoti samazināt riskus un to sekas, 
pielāgoties tiem un ierobežot tos, kā arī lai 
izveidotu ietvaru, ar ko kopējā vispārējā 
plānā integrē dažādas nozares vai 
konkrētus apdraudējumus aptverošus riska 
pārvaldības instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a. „vēlākā koordinācija” ir darbības un 
tiesiskie pasākumi, kas nepieciešami, lai 
atbalstītu koordināciju starp visām 
atbildīgajām organizācijām, iestādēm un 
administratīvajiem līmeņiem, skartajām 
nozarēm un ekonomikas dalībniekiem.  

Or. en

Grozījums Nr. 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Lēmuma priekšlikums
5. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu 
zināšanu, paraugprakses un informācijas 
apmaiņu;

(a) veic pasākumus, lai uzlabotu
dalībvalstu varas iestāžu un sabiedrības
zināšanu bāzi par katastrofu riskiem un 
sekmētu zināšanu, paraugprakses un 
informācijas apmaiņu;

Or. ro

Grozījums Nr. 116
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītām 
katastrofām, ar kuriem Savienība var 
saskarties, ņemot vērā klimata pārmaiņu 
turpmāko ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem dalībvalstis var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

Or. it
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Grozījums Nr. 118
Satu Hassi

Lēmuma priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, pienācīgi
ņemot vērā klimata pārmaiņu iespējamo
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu
un karti par dabas un cilvēku izraisītiem 
riskiem, ar kuriem Savienība var saskarties, 
ņemot vērā klimata pārmaiņu turpmāko 
ietekmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 120
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi;

(c) izstrādā un regulāri atjaunina pārskatu 
par dabas un cilvēku izraisītiem riskiem, ar 
kuriem Savienība var saskarties, ņemot 
vērā klimata pārmaiņu turpmāko ietekmi, 
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un sagatavo ieteikumus par to, kā pielāgot 
valstu civilās aizsardzības sistēmas, lai 
risinātu ar klimata pārmaiņu ietekmi 
saistītās problēmas;

Or. cs

Grozījums Nr. 121
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu)
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs un 
vajadzības gadījumā nodrošina atbilstošus 
stimulus;

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības
spēju aprakstu izstrādi, tostarp vajadzības 
gadījumā vadlīniju par to saturu izstrādi,
dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Ne visām dalībvalstīm ir valsts līmeņa riska pārvaldības plāni, turklāt valsts riska 
pārvaldības spēju apraksts varētu izrādīties daudz skaidrāks un noderīgāks nekā valsts, 
vietēju un reģionālu riska pārvaldības plānu apkopojums.

Grozījums Nr. 122
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs un 
vajadzības gadījumā nodrošina atbilstošus 
stimulus;

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs, lai 
uzlabotu to koordināciju un
salīdzināmību, kā arī vajadzības gadījumā 
nodrošina atbilstošus stimulus;
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Or. en

Grozījums Nr. 123
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi un īstenošanu dalībvalstīs un 
vajadzības gadījumā nodrošina atbilstošus 
stimulus;

(d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to saturu) 
izstrādi, atjaunināšanu un īstenošanu 
dalībvalstīs un vajadzības gadījumā 
nodrošina atbilstošus stimulus;

Or. pt

Grozījums Nr. 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
5. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veic papildu uzdevumus novēršanas 
jomā, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu 
3. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
noteikto mērķi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 125
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
5. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veic papildu uzdevumus novēršanas (g) ja iesaistītās valstis to lūdz, veic 
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jomā, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu 
3. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto 
mērķi.

papildu uzdevumus novēršanas jomā, kas ir 
vajadzīgi, lai sasniegtu 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteikto mērķi.

Or. it

Grozījums Nr. 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Lēmuma priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Riska pārvaldības plāni

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.
2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.
3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai 
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

Or. de

Pamatojums

LESD 196. panta 1. punkts nenodrošina juridisku pamatu tam, lai ES būtu paralēli pienākumi 
un struktūra aizsardzībai katastrofu gadījumos, un ierosinātie pasākumi ir papildināmības 
prasības, kā arī subsidiaritātes principa pārkāpums. 

Grozījums Nr. 127
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis iesniedz
Komisijai savus riska pārvaldības spēju 
aprakstus.

Or. en

Pamatojums

Ne visām dalībvalstīm ir valsts līmeņa riska pārvaldības plāni, turklāt valsts riska 
pārvaldības spēju apraksts varētu izrādīties daudz skaidrāks un noderīgāks nekā valsts, 
vietēju un reģionālu riska pārvaldības plānu apkopojums.

Grozījums Nr. 128
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.

1. Lai nodrošinātu Mehānisma efektivitāti, 
dalībvalstis iesniedz Komisijai savus riska 
pārvaldības plānu kopsavilkumu.

Or. it

Grozījums Nr. 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savu riska pārvaldības plānu 
atbilstīgās daļas, kuras nesatur jutīgu 
informāciju .
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Or. en

Grozījums Nr. 130
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savus riska pārvaldības plānus.

1. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
Mehānisma ietvaros, dalībvalstis paziņo 
Komisijai savus riska pārvaldības plānus  
nekavējoties pēc to izstrādāšanas.

Or. cs

Grozījums Nr. 131
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

2. Riska pārvaldības spēju aprakstos 
attiecīgos gadījumos ņem vērā dalībvalstī 
veiktos riska novērtējumus un citus 
attiecīgos riska novērtējumus, un tie atbilst 
citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir spēkā 
minētajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Ne visām dalībvalstīm ir valsts līmeņa riska pārvaldības plāni, turklāt valsts riska 
pārvaldības spēju apraksts varētu izrādīties daudz skaidrāks un noderīgāks nekā valsts, 
vietēju un reģionālu riska pārvaldības plānu apkopojums.

Grozījums Nr. 132
Satu Hassi
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Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī, tostarp valsts 
plāniem attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī, kā arī reģionālajā un vietējā 
līmenī veiktos riska novērtējumus un citus 
attiecīgos riska novērtējumus, un tie atbilst 
citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir spēkā 
minētajā dalībvalstī.

Or. pt

Grozījums Nr. 134
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā valstī
veiktos riska novērtējumus un citus 
attiecīgos riska novērtējumus, un tie atbilst 
citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir spēkā
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spēkā minētajā dalībvalstī. attiecīgajā valstī.

Or. it

Grozījums Nr. 135
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī, kā arī reģionālajā un vietējā 
līmenī veiktos riska novērtējumus un citus 
attiecīgos riska novērtējumus, un tie atbilst 
citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir spēkā 
minētajā dalībvalstī.

Or. cs

Grozījums Nr. 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī veiktos riska novērtējumus un 
citus attiecīgos riska novērtējumus, un tie 
atbilst citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir 
spēkā minētajā dalībvalstī.

2. Riska pārvaldības plānos ņem vērā 
dalībvalstī, kā arī reģionālajā un vietējā 
līmenī veiktos riska novērtējumus un citus 
attiecīgos riska novērtējumus, un tie atbilst 
citiem attiecīgajiem plāniem, kas ir spēkā 
minētajā dalībvalstī.

Or. ro

Grozījums Nr. 137
Rebecca Taylor

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ja dalībvalstij ir liels skaits spēkā 
esošu riska pārvaldības plānu dažādos 
pārvaldības līmeņos, Komisijai ir 
jāiesniedz šajos plānos noteiktās 
informācijas apkopojums attiecībā uz, bet 
ne tikai: iespējamiem riskiem, pieejamām 
spējām un pieņemtajiem ārkārtas rīcības 
plāniem. Tiks atbalstīta reģionālo riska 
pārvaldības plānu oriģinālu iesniegšana 
kopīgi ar citiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Lielajam datu apjomam šajā jautājumā, kāds pieejams dažās dalībvalstīs, nevajadzētu traucēt 
vispārējo riska pārvaldības plānu iesniegšanu Komisijai Civilās aizsardzības mehānisma 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 138
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Izstrādājot riska pārvaldības plānus, 
dalībvalstis un iesaistītās trešās valstis 
nodrošina, ka saskaņā ar to tiesību aktiem 
tiek iesaistītas reģionālās un vietējās varas 
iestādes un šajā jomā specializējušās 
iestādes.

Or. it

Grozījums Nr. 139
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai 
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības
spēju kopsavilkumi ir pabeigti un paziņoti 
Komisijai visjaunākajā šo plānu redakcijā.

Or. en

Pamatojums

Ne visām dalībvalstīm ir valsts līmeņa riska pārvaldības plāni, turklāt valsts riska 
pārvaldības spēju apraksts varētu izrādīties daudz skaidrāks un noderīgāks nekā valsts, 
vietēju un reģionālu riska pārvaldības plānu apkopojums.

Grozījums Nr. 140
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai 
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un Komisija informēta 
atbilstīgi visjaunākajai šo plānu
redakcijai. Dalībvalstis pastāvīgi 
atjaunina šos plānus un katru gadu 
iesniedz Komisijai to jaunākās versijas.

Or. pt

Grozījums Nr. 141
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai 
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

3. Dalībvalstis un iesaistītās trešās valstis
vēlākais līdz 2016. gada beigām nodrošina, 
ka to riska pārvaldības plāni ir pabeigti un 
paziņoti Komisijai visjaunākajā šo plānu 
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redakcijā.

Or. it

Grozījums Nr. 142
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 
beigām nodrošina, ka to riska pārvaldības 
plāni ir pabeigti un paziņoti Komisijai
visjaunākajā šo plānu redakcijā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka to
atjauninātie riska pārvaldības plāni ir 
pabeigti un paziņoti Komisijai vēlākais līdz 
2014. gada beigām. Dalībvalstis pastāvīgi 
atjaunina riska pārvaldības plānus un, 
sākot ar 2015. gadu, nosūtu tos Komisijai 
vismaz reizi gadā katra gada beigās.

Or. cs

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 143
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Neatkarīgi no attiecīgajā dalībvalstī 
piemērotās prakses un procedūras riska 
pārvaldības plānos iekļauj:
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(a) draudu iezīmes un to riska 
novērtējums, tostarp attiecībā uz kritisko 
infrastruktūru, kā arī riska un draudu 
kartes;
(b) krīzes pārvaldības dalībnieku 
uzdevumus un pienākumus, ko veic, 
izmantojot drošības tīklus, kā arī vietējo 
un reģionālo pašvaldību loma riska 
pārvaldībā;
(c) ziņas par resursu apjomu, kurus plāno 
izmantot ārkārtas situācijās.

Or. cs

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Komisijas vispārējās darbības 

sagatavotības jomā
Komisija veic šādas darbības 
sagatavotības jomā:
(a) izveido un vada Ārkārtas reaģēšanas 
centru (ERC), kas nodrošina operatīvās 
spējas 24 stundas diennaktī un kalpo 
dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;
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(b) vada kopīgo ārkārtas sakaru un 
informācijas sistēmu (CECIS), lai 
nodrošinātu saziņu un informācijas 
apmaiņu starp ERC un dalībvalstu 
kontaktpunktiem;
(c) sniedz savu ieguldījumu katastrofu 
atklāšanas, agrīnās brīdināšanas un 
trauksmes sistēmu izstrādē, lai 
nodrošinātu ātru reaģēšanu un veicināto 
šo sistēmu savstarpējo saistību un saistību 
ar ERC un CECIS.  Minētās sistēmas 
ņem vērā esošos un turpmākos 
informācijas, uzraudzības un atklāšanas 
avotus un sistēmas un balstās uz tiem;
(d) rada un uztur spēju iespējami ātrāk 
mobilizēt un nosūtīt ekspertu vienības, kas 
atbildīgas:
par to, lai novērtētu vajadzības tajā valstī, 
kas lūdz palīdzību,
par to, lai vajadzības gadījumā 
atvieglinātu ārkārtas palīdzības operāciju 
koordināciju uz vietas un, ja tas ir 
vajadzīgs un atbilstīgs, lai uzturētu 
sakarus ar tās valsts kompetentajām 
iestādēm, kura lūdz palīdzību,
par to, lai atbalstītu valsti, kura lūdz 
palīdzību, ar ekspertu atzinumiem par 
darbībām novēršanas, sagatavotības vai 
reaģēšanas jomā;
(e) rada un uztur spēju sniegt loģistikas 
atbalstu un palīdzību ekspertu vienībām, 
moduļiem un citiem saskaņā ar 
Mehānismu izmantotajiem reaģēšanas 
resursiem, kā arī citiem dalībniekiem, kas 
darbojas uz vietas;
(f) atbalsta dalībvalstis ārkārtas 
reaģēšanas līdzekļu iepriekšējā 
izvietošanā loģistikas centros Savienībā;
(g) veic citas atbalsta un papildinošas 
darbības, kas vajadzīgas saskaņā ar 
Mehānismu, lai sasniegtu 3. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteikto mērķi.

Or. de
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Pamatojums

LESD 196. panta 1. punkts nenodrošina juridisku pamatu tam, lai ES būtu paralēli pienākumi 
un struktūra aizsardzībai katastrofu gadījumos, un ierosinātie pasākumi ir papildināmības 
prasības, kā arī subsidiaritātes principa pārkāpums. 

Grozījums Nr. 145
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
7. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izveido un vada Ārkārtas reaģēšanas 
centru (ERC), kas nodrošina operatīvās 
spējas 24 stundas diennaktī un kalpo 
dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;

(a) izveido un vada Katastrofu reaģēšanas 
centru (KRC), kas nodrošina operatīvās 
spējas 24 stundas diennaktī un kalpo 
dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

(Skat. šā Lēmuma 1. un 4. pantu)

Pamatojums

4. pantā (Definīcijas) ir minētas “katastrofas" nevis “ārkārtas situācijas”, tāpat 1.a pantā ir 
atsauce uz “katastrofām”  nevis ārkārtas situācijām. Lai panāktu saskaņotību šajā ziņojumā 
mums ir jālieto viens vārds — katastrofa.

Grozījums Nr. 146
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
7. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izveido un vada Ārkārtas reaģēšanas 
centru (ERC), kas nodrošina operatīvās 
spējas 24 stundas diennaktī un kalpo
dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;

(a) izveido un vada Ārkārtas reaģēšanas 
centru (ERC), koordinējot tā darbību ar 
pastāvošajām valsts un reģionālā līmeņa 
struktūrām, nodrošinot operatīvās spējas 
24 stundas diennaktī un kalpojot
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dalībvalstīm un Komisijai Mehānisma 
vajadzībām;

Or. cs

Pamatojums

Attiecībā uz Ārkārtas reaģēšanas centra izveidošanu un pārvaldi noteikti ir jānodrošina, lai 
Eiropas līmenī netiktu radītas paralēlas struktūras un neskaidras izvietošanas procedūras.
Turklāt priekšlikuma lēmuma, kas regulē Ārkārtas reaģēšanas centra darbību, 7. pantā 
jāparedz, ka jāņem vērā valsts un reģionālā līmeņa struktūras un ka ar tām jāsaskaņo ERC 
darbība.

Grozījums Nr. 147
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
7. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vada kopīgo ārkārtas sakaru un 
informācijas sistēmu (CECIS), lai 
nodrošinātu saziņu un informācijas 
apmaiņu starp ERC un dalībvalstu 
kontaktpunktiem;

(b) vada kopīgo katastrofu sakaru un 
informācijas sistēmu (CDCIS), lai 
nodrošinātu saziņu un informācijas 
apmaiņu starp DRC un dalībvalstu 
kontaktpunktiem;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

4. pantā (Definīcijas) ir minētas “katastrofas" nevis “ārkārtas situācijas”, tāpat 1.a pantā ir 
atsauce uz “katastrofām”  nevis ārkārtas situācijām. Lai panāktu saskaņotību šajā ziņojumā 
mums ir jālieto viens vārds — katastrofa.

Grozījums Nr. 148
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
7. pants – d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) rada un uztur spēju iespējami ātrāk 
mobilizēt un nosūtīt ekspertu vienības, kas 

(d) rada spēju iespējami ātrāk mobilizēt un 



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

LV

atbildīgas: nosūtīt ekspertu vienības, kas atbildīgas:

Or. it


