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Amendamentul 38
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat complexitate, cu consecințe extinse 
și pe termen mai lung, rezultând, în special, 
din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a 
gestionării dezastrelor. Uniunea trebuie să 
sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat complexitate, cu consecințe extinse 
și pe termen mai lung, rezultând, în special, 
din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a 
gestionării dezastrelor. Uniunea ar trebui
să sprijine și să completeze acțiunea
statelor membre în materie de protecție 
civilă, la nivel național, regional și local,
în vederea îmbunătățirii eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

Or. it

[A se vedea articolul 196 alineatul (1) din TFUE].

Amendamentul 39
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor
naturale și provocate de om în ultimii ani și 
dat fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 

(1) Dezastrele naturale și provocate de om 
s-au înmulțit și s-au agravat în ultimii ani. 
Dezastrele viitoare ar putea să atingă cote 
extreme și să prezinte un grad ridicat 
complexitate, cu consecințe extinse și pe 
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ridicat complexitate, cu consecințe extinse 
și pe termen mai lung, rezultând, în special, 
din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a
gestionării dezastrelor. Uniunea trebuie să 
sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

termen mai lung, rezultând, în special, din 
schimbările climatice și din interacțiunea 
potențială între mai multe pericole naturale 
și tehnologice. În acest caz, crearea unui 
sistem de coordonare ad-hoc este urgentă 
și indispensabilă pentru punerea în 
aplicare a unui mecanism european 
eficient de gestionare a dezastrelor, bazat 
pe o abordare integrată. Uniunea ar trebui
să sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

Or. fr

Amendamentul 40
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii trebuie să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 
cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale și provocate de om, inclusiv a 
actelor de terorism și a accidentelor 
tehnologice, radiologice și de mediu, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii. Asistența în 
materie de protecție civilă și în alte situații 
de urgență poate fi solicitată în toate aceste 
cazuri de dezastre pentru a suplimenta 
capacitățile de răspuns ale țării afectate.

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii ar trebui să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 
cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale sau provocate de om, inclusiv a 
actelor de terorism și a accidentelor 
tehnologice, radiologice și de mediu, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii. Asistența în 
materie de protecție civilă și în alte situații 
de urgență poate fi solicitată în toate aceste 
cazuri de dezastre pentru a suplimenta 
capacitățile de răspuns ale țării afectate.

Or. it
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Amendamentul 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii trebuie să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 
cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale și provocate de om, inclusiv a 
actelor de terorism și a accidentelor 
tehnologice, radiologice și de mediu, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii. Asistența în 
materie de protecție civilă și în alte situații 
de urgență poate fi solicitată în toate aceste 
cazuri de dezastre pentru a suplimenta 
capacitățile de răspuns ale țării afectate.

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii ar trebui să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 
cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale și provocate de om, inclusiv a 
cutremurelor și a valurilor tsunami, a 
incendiilor și a incendiilor forestiere, a 
inundațiilor și a alunecărilor de teren, a 
actelor teroriste, a accidentelor 
tehnologice, industriale și radiologice, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență
acută în domeniul sănătății (pandemii), 
care survin pe teritoriul sau în afara 
Uniunii. Asistența în materie de protecție 
civilă și în alte situații de urgență poate fi 
solicitată în toate aceste cazuri de dezastre 
pentru a suplimenta capacitățile de răspuns 
ale țării afectate.

Or. fr

Amendamentul 42
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În temeiul articolului 222 din TFUE, 
Uniunea și statele membre acționează în 
comun, în spiritul solidarității, în cazul în 
care un stat membru este ținta unui atac 
terorist sau al unui dezastru natural sau 
provocat de om.
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Or. fr

Amendamentul 43
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre sau ale regiunilor 
acestora care decurg din tratatele bilaterale 
sau multilaterale sau din acorduri și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor. În acest caz, participarea unui stat 
membru la acest mecanism ar trebui să fie 
voluntară.

Or. it

Amendamentul 44
Alda Sousa

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice, integrate, eficiente și în timp util 
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dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

la prevenirea dezastrelor și pregătirea 
pentru acestea, precum și la răspunsul în 
caz de dezastre majore și de iminență a 
acestora. Prezenta decizie nu ar trebui, prin 
urmare, să aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor reciproce ale statelor membre 
care decurg din tratatele bilaterale sau 
multilaterale și care se raportează la 
aspectele vizate de prezenta decizie și nici 
responsabilității statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 45
Alojz Peterle

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Cu toate 
acestea, ținând seama de faptul că, în 
principal statele membre sunt 
responsabile pentru protecția populației, a 
mediului și a proprietăților de pe teritoriul 
lor împotriva dezastrelor și pentru 
garantarea unor capacități suficiente 
pentru sistemele de gestionare a situațiilor 
de urgență, prezenta decizie nu ar trebui, 
prin urmare, să aducă atingere drepturilor 
și obligațiilor reciproce ale statelor membre 
care decurg din tratatele bilaterale sau 
multilaterale și care se raportează la 
aspectele vizate de prezenta decizie și nici 
responsabilității statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
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materiale de pe teritoriul lor.

Or. sl

Justificare

Acest amendament subliniază faptul că statele membre sunt în principal responsabile pentru 
protecția civilă.

Amendamentul 46
Georgios Koumoutsakos

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene și contribuie la garantarea 
punerii în aplicare a clauzei de 
solidaritate, prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

Or. el

Amendamentul 47
Alda Sousa

Propunere de decizie
Considerentul 6



AM\916467RO.doc 9/61 PE496.667v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică pentru acțiunile 
de prevenire a riscurilor de dezastre la 
nivelul Uniunii având drept obiectiv 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție și 
rezistență în caz de dezastre prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora, întrucât 
Comisia ar trebui să elaboreze orientări 
generale pentru a facilita 
comparabilitatea și integrarea planurilor 
de gestionare a riscurilor în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 48
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru de politică general și integrat pentru 
acțiunile de prevenire a riscurilor de 
dezastre la nivelul Uniunii, având drept 
obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție, rezistență și reacție la dezastre 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
acestora și prin promovarea unei culturi a 
prevenirii. Planurile de gestionare a 
riscurilor sunt esențiale pentru asigurarea 
unei abordări integrate a gestionării 
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corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

dezastrelor, prin corelarea acțiunilor de 
prevenire a riscurilor, de pregătire și 
răspuns. Prin urmare, mecanismul ar trebui 
să includă un cadru general pentru 
comunicarea și punerea în aplicare a 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 49
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică pentru acțiunile 
de prevenire a riscurilor de dezastre la 
nivelul Uniunii având drept obiectiv 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție și 
rezistență în caz de dezastre prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora. În 
cooperare cu statele membre, Comisia ar 
trebui să elaboreze orientări detaliate, în 
vederea comparării planurilor de 
gestionare a riscurilor pregătite de statele 
membre și a sprijinirii schimbului de 
bune practici în ceea ce privește planurile 
respective.

Or. pl
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Amendamentul 50
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prevenirea este de importanță majoră 
pentru protecția împotriva dezastrelor și 
necesită măsuri suplimentare, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
30 noiembrie 2009 și în Rezoluția 
Parlamentului European din 
21 septembrie 2010 referitoare la 
Comunicarea Comisiei: „O abordare 
comunitară în privința prevenirii 
dezastrelor naturale și a celor provocate de 
om”.

(7) Prevenirea este de importanță majoră 
pentru protecția împotriva dezastrelor și 
necesită măsuri suplimentare, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
30 noiembrie 2009 și în Rezoluția 
Parlamentului European din 
21 septembrie 2010 referitoare la 
Comunicarea Comisiei: „O abordare 
comunitară în privința prevenirii 
dezastrelor naturale și a celor provocate de 
om” și ar trebui să se țină seama inclusiv 
de impactul pe care îl pot avea 
schimbările climatice și de nevoia unei 
acțiuni adecvate în vederea adaptării la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prevenirea este de importanță majoră 
pentru protecția împotriva dezastrelor și
necesită măsuri suplimentare, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
30 noiembrie 2009 și în Rezoluția 
Parlamentului European din 21 septembrie 
2010 referitoare la Comunicarea Comisiei: 
„O abordare comunitară în privința 
prevenirii dezastrelor naturale și a celor 
provocate de om”.

(7) Măsurile eficiente de prevenire sunt 
esențiale în vederea protejării eficiente a 
populației împotriva dezastrelor.
Prevenirea necesită măsuri suplimentare, 
astfel cum se prevede în Concluziile 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 și în 
Rezoluția Parlamentului European din 
21 septembrie 2010 referitoare la 
Comunicarea Comisiei: „O abordare 
comunitară în privința prevenirii 
dezastrelor naturale și a celor provocate de 
om”.
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Or. de

Amendamentul 52
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare.

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea ar trebui să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertarea cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme ar trebui să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare și de 
telecomunicație existente și viitoare.

Or. fr

Amendamentul 53
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Mecanismul trebuie să includă un 
cadru general de politică având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă, al personalului și cetățenilor la 
nivelul Uniunii. Cadrul menționat cuprinde 
programe de formare și o rețea de formare, 
la nivel de Uniune și de stat membru, în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns 
în caz de dezastre, astfel cum se prevede în 
Concluziile Consiliului din 
14 noiembrie 2008 privind acordurile 

(10) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru de politică general, având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă, al personalului și cetățenilor la 
nivelul Uniunii. Cadrul menționat cuprinde 
programe de formare și o rețea de formare
în domeniul gestionării situațiilor de 
urgență, la nivel de Uniune și de stat 
membru, în materie de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din
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pentru formarea în domeniul gestionării 
dezastrelor la nivel european.

14 noiembrie 2008 privind acordurile 
pentru formarea în domeniul gestionării 
dezastrelor la nivel european. Această 
rețea de formare ar putea fi creată și 
încadrată de un institut european de 
formare pentru protecție civilă și acțiune 
umanitară.

Or. fr

Amendamentul 54
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În plus, este necesar ca mecanismul 
european de protecție civilă să se bazeze 
pe principiul specializării statelor membre 
în gestionarea unuia sau a mai multor 
riscuri.

Or. fr

Amendamentul 55
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 

(13) Mecanismul ar trebui să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată ar trebui să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
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voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți pentru situații de urgență, 
un sistem comun de comunicare și 
informare în situații de urgență gestionat de 
Comisie și punctele de contact din statele 
membre. Aceasta ar trebui să asigure un 
cadru pentru colectarea informațiilor 
validate privind situațiile de urgență, 
pentru difuzarea acestor informații către 
statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

Or. fr

Amendamentul 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propunere de decizie
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile europene de peste mări 
reprezintă elemente esențiale pentru 
răspunsul Uniunii la dezastre. Astfel, 
Uniunea Europeană este prezentă, din 
punctul de vedere al populației și al 
teritoriilor, pe întregul glob, datorită 
teritoriului său aflat peste mări. Aceste 
regiuni, țări și teritorii ar trebui să fie 
puncte de sprijin pentru facilitarea 
prepoziționării logisticii și a resurselor. 

Or. fr

Amendamentul 57
Rebecca Taylor

Propunere de decizie
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În ceea ce privește capacitățile din 
afara Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență, statele membre sunt 
încurajate să adopte o abordare 
regională. Cooperarea dintre autoritățile 
locale și regionale ar trebui să faciliteze o 
pregătire și un răspuns eficiente, 
asigurându-se faptul că resursele reduse 
sunt utilizate în mod eficient prin 
intermediul înregistrărilor publicate 
referitoare la capacitățile deținute de 
fiecare autoritate și al resurselor comune, 
printre altele. În cazul în care statele 
membre aleg să adopte această abordare, 
Comisia ar trebui să fie disponibilă pentru 
a oferi asistență și sprijin.

Or. en

Justificare

Comisia dorește să compare planurile de gestionare a riscurilor și să stabilească o 
Capacitate europeană de răspuns în situații de urgență, în vederea abordării oricăror 
diferențe și deficiențe de răspuns care pot exista în Uniunea Europeană. Este posibil ca o 
abordare la nivelul UE pentru reglarea acestor diferențe să fie inutilă în anumite cazuri în 
care colaborarea dintre autoritățile locale și regionale și resursele comune ar putea rezolva 
această problemă. În conformitate cu principiul subsidiarității, această abordare ar trebui să 
fie încurajată și nu mandatată.

Amendamentul 58
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) De asemenea, și locațiile 
permanente diferite ale statelor membre 
din lume, în special bazele și platformele 
militare ar trebui să reprezinte puncte de 
sprijin pentru facilitarea prepoziționării 
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logisticii și a resurselor și a reacției 
Uniunii în caz de dezastru.

Or. fr

Amendamentul 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul trebuie să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel 
internațional. Organizația Națiunilor Unite, 
acolo unde este prezentă, are rol de 
coordonare generală a operațiunilor de 
asistență din țările terțe. Asistența furnizată 
în cadrul mecanismului trebuie să fie 
coordonată cu măsurile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite și alți actori 
relevanți în plan internațional pentru a 
eficientiza la maximum utilizarea 
resurselor disponibile și pentru a evita 
suprapunerea inutilă a eforturilor. 
Coordonarea consolidată a asistenței în 
materie de protecție civilă prin intermediul 
mecanismului reprezintă o condiție 
esențială pentru sprijinirea eforturilor 
generale de coordonare și pentru asigurarea 
unei contribuții substanțiale din partea 
Uniunii la efortul general de asistență. În 
caz de dezastre majore, când asistența este 
oferită atât în temeiul mecanismului, cât și 
al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Comisia trebuie să
asigure eficiența, coerența și 
complementaritatea răspunsului global al 

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul ar trebui să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel 
internațional. Proiectele de propuneri de 
finanțare din partea statelor terțe ar 
trebui să fie comunicate statelor membre.
Organizația Națiunilor Unite, acolo unde 
este prezentă, are rol de coordonare 
generală a operațiunilor de asistență din 
țările terțe. Asistența furnizată în cadrul 
mecanismului ar trebui să fie coordonată 
cu măsurile adoptate de Organizația 
Națiunilor Unite și alți actori relevanți în 
plan internațional pentru a eficientiza la 
maximum utilizarea resurselor disponibile 
și pentru a evita suprapunerea inutilă a 
eforturilor. Coordonarea consolidată a 
asistenței în materie de protecție civilă prin 
intermediul mecanismului reprezintă o 
condiție esențială pentru sprijinirea 
eforturilor generale de coordonare și pentru 
asigurarea unei contribuții substanțiale din 
partea Uniunii la efortul general de 
asistență. În caz de dezastre majore, când 
asistența este oferită atât în temeiul 
mecanismului, cât și al Regulamentului 
(CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 
20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar, 
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Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar.

Comisia asigură eficiența, coerența și 
complementaritatea răspunsului global al 
Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar.

Or. en

Amendamentul 60
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul trebuie să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel 
internațional. Organizația Națiunilor Unite, 
acolo unde este prezentă, are rol de 
coordonare generală a operațiunilor de 
asistență din țările terțe. Asistența furnizată 
în cadrul mecanismului trebuie să fie 
coordonată cu măsurile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite și alți actori 
relevanți în plan internațional pentru a 
eficientiza la maximum utilizarea 
resurselor disponibile și pentru a evita 
suprapunerea inutilă a eforturilor. 
Coordonarea consolidată a asistenței în 
materie de protecție civilă prin intermediul 
mecanismului reprezintă o condiție 
esențială pentru sprijinirea eforturilor 
generale de coordonare și pentru asigurarea 
unei contribuții substanțiale din partea 
Uniunii la efortul general de asistență. În 
caz de dezastre majore, când asistența este 
oferită atât în temeiul mecanismului, cât și 
al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Comisia trebuie să 

(15) În ceea ce privește intervențiile pentru 
furnizarea de asistență privind răspunsul în 
caz de dezastre în afara Uniunii, 
mecanismul ar trebui să faciliteze și să 
sprijine acțiunile întreprinse de statele 
membre și de Uniune în ansamblul său 
pentru a promova coerența activității în 
materie de protecție civilă la nivel 
internațional. Organizația Națiunilor Unite, 
acolo unde este prezentă, are rol de 
coordonare generală a operațiunilor de 
asistență din țările terțe. Asistența furnizată 
în cadrul mecanismului ar trebui să fie 
coordonată cu măsurile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite și alți actori 
relevanți în plan internațional, în special de 
organizațiile neguvernamentale în scop 
umanitar. Obiectivul este acela de a 
eficientiza la maximum utilizarea 
resurselor disponibile și de a evita 
suprapunerea inutilă a eforturilor. 
Coordonarea consolidată a asistenței în 
materie de protecție civilă prin intermediul 
mecanismului reprezintă o condiție 
esențială pentru sprijinirea eforturilor 
generale de coordonare și pentru asigurarea 
unei contribuții substanțiale din partea 
Uniunii la efortul general de asistență. În 
caz de dezastre majore, când asistența este 
oferită atât în temeiul mecanismului, cât și 
al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
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asigure eficiența, coerența și 
complementaritatea răspunsului global al 
Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar.

Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar, Comisia ar trebui să 
asigure eficiența, coerența, integrarea și 
implicarea organizațiilor 
neguvernamentale în scop umanitar și 
complementaritatea răspunsului global al 
Uniunii, cu respectarea consensului 
european privind ajutorul umanitar.

Or. fr

Amendamentul 61
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea trebuie să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea ar trebui să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii. În cazul unui dezastru în 
afara teritoriului Uniunii Europene, 
chestiunea disponibilității mijloacelor de 
transport ar trebui să țină cont de 
sistemele existente (Organizația 
Națiunilor Unite, NATO și statele 
membre).

Or. fr

Amendamentul 62
Alda Sousa
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Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care se ia în considerare 
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, 
cooperarea cu serviciile militare trebuie să 
urmeze modalitățile, procedurile și 
criteriile stabilite de Consiliu sau de 
organismele competente ale acestuia în 
vederea punerii la dispoziția mecanismului 
a capacităților militare relevante pentru 
protecția populației civile.

(19) În cazul în care se ia în considerare 
utilizarea de capacități militare sub control 
civil ca fiind necesară în ultimă instanță 
pentru operațiunile de protecție civilă, 
asigurându-se totodată că ajutorul în caz 
de dezastre nu se subordonează niciodată 
problemelor legate de comerț sau celor 
politice și strategice, cooperarea cu 
serviciile militare ar trebui să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia, în cadrul
Orientărilor de la Oslo, în vederea punerii 
la dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile.

Or. en

Amendamentul 63
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a completa dispozițiile 
prezentei decizii, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei, în vederea stabilirii sistemelor 
prin care statele se alătură sau se retrag 
din acest mecanism.

Or. it
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Amendamentul 64
Alda Sousa

Propunere de decizie
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Rambursarea cheltuielilor și acordarea 
de contracte de achiziții publice și granturi 
în temeiul Instrumentului financiar de 
protecție civilă se vor pune în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (Regulamentul 
financiar). Datorită naturii specifice a 
acțiunilor în materie de protecție civilă, 
este necesar să se prevadă posibilitatea 
acordării de granturi și persoanelor de 
drept privat. Este important, de asemenea, 
să se respecte normele regulamentului 
respectiv, în special în ceea ce privește 
principiile economiei, eficienței și 
eficacității prevăzute de acesta.

(29) Rambursarea cheltuielilor și acordarea 
de contracte de achiziții publice și granturi
în temeiul Instrumentului financiar de 
protecție civilă ar trebui să fie puse în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (Regulamentul 
financiar). Este important, de asemenea, să 
se respecte normele regulamentului 
respectiv, în special în ceea ce privește 
principiile eficienței și eficacității 
prevăzute de acesta.

Or. en

Amendamentul 65
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop consolidarea 
cooperării dintre statele membre și 
Uniunea Europeană în materie de 
protecție civilă pentru îmbunătățirea 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.
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Or. en

Amendamentul 66
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea și 
completarea acțiunilor statelor membre în 
materie de protecție civilă la nivel 
național, regional și local, pentru 
îmbunătățirea eficienței sistemelor de 
prevenire și de protecție împotriva 
dezastrelor naturale și provocate de om.

Or. it

[A se vedea articolul 196 alineatul (1) din TFUE].

Amendamentul 67
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea unei eficiențe 
europene integrate a sistemelor de 
prevenire, pregătire și răspuns în caz de 
dezastre naturale și provocate de om.

Or. en
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Amendamentul 68
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea,
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă. Acesta are drept scop consolidarea 
cooperării și facilitarea coordonării 
pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor 
de prevenire, pregătire și răspuns în caz de 
dezastre naturale și provocate de om și în 
situații de urgență.

Or. en

Amendamentul 69
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism și a consecințelor acestora, a 
accidentelor tehnologice, radiologice și de 
mediu, a poluării marine și a situațiilor de 
urgență acută în domeniul sănătății, care 
survin pe teritoriul sau în afara Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 70
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale sau
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

Or. it

Amendamentul 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a cutremurelor 
și a valurilor tsunami, a incendiilor și a 
incendiilor forestiere, a inundațiilor și a 
alunecărilor de teren, a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
industriale și radiologice, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății (pandemii), care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 72
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești și cele 
materiale. Obiectivul prezentei decizii nu 
poate fi îndeplinit în suficientă măsură de 
statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Acolo unde este cazul, intervenția 
Uniunii sporește capacitatea de prevenire, 
pregătire și răspuns a statelor membre 
pentru a face față unor dezastre majore, 
reducându-se la minimum pierderile de 
vieți omenești și cele materiale. Obiectivul 
prezentei decizii nu poate fi îndeplinit 
întotdeauna în suficientă măsură de statele 
membre acționând individual și, având în 
vedere amploarea sau efectele acțiunilor 
propuse, uneori se poate realiza mai bine 
la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 73
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește 
capacitatea de prevenire, pregătire și 
răspuns a statelor membre pentru a face 
față unor dezastre majore, reducându-se la 
minimum pierderile de vieți omenești și 
cele materiale. Obiectivul prezentei decizii 
nu poate fi îndeplinit în suficientă măsură 
de statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Acțiunea Uniunii vizează sporirea 
capacității de prevenire, pregătire și 
răspuns a statelor membre, la nivel 
național, regional și local, pentru a face 
față unor dezastre majore, reducându-se la 
minimum pierderile de vieți omenești și 
cele materiale. Obiectivul prezentei decizii 
nu poate fi îndeplinit în suficientă măsură 
de statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.
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Or. it

[A se vedea articolul 196 alineatul (1) din TFUE].

Amendamentul 74
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești și cele 
materiale. Obiectivul prezentei decizii nu 
poate fi îndeplinit în suficientă măsură de 
statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești, cele în materie 
de mediu și cele materiale. Obiectivul 
prezentei decizii nu poate fi îndeplinit în 
suficientă măsură de statele membre 
acționând individual și, având în vedere 
amploarea sau efectele acțiunilor propuse, 
se poate realiza mai bine la nivelul Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 75
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește
capacitatea de prevenire, pregătire și 
răspuns a statelor membre pentru a face 
față unor dezastre majore, reducându-se la 
minimum pierderile de vieți omenești și 
cele materiale. Obiectivul prezentei decizii 
nu poate fi îndeplinit în suficientă măsură 
de statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Măsurile de sprijin, coordonare și 
complementare ale Uniunii sporesc
capacitatea de prevenire, pregătire și 
răspuns a statelor membre pentru a face 
față unor dezastre majore, reducându-se la 
minimum pierderile de vieți omenești și 
cele materiale Este posibilă cooperarea la 
nivel european în vederea atingerii 
obiectivului de a spori eficiența și 
eficacitatea mecanismului și de a mobiliza 
mai rapid resurse, în timp ce statele 
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membre își pot păstra responsabilitatea 
individuală.

Or. de

Amendamentul 76
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate.

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate, având în 
vedere atât posibilul impact pe care îl pot 
avea schimbările climatice, cât și nevoia 
de acțiuni adecvate în vederea adaptării la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul nu afectează
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 

(5) În temeiul articolului 196 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
în principal statele membre au
responsabilitatea de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
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de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate.

lor împotriva dezastrelor. Numai statele 
membre se asigură că își dotează
sistemele proprii de gestionare a situațiilor 
de urgență cu suficiente capacități, astfel 
încât să le permită să acționeze în mod 
corespunzător în caz de dezastre de o 
magnitudine și natură care pot fi în mod 
rezonabil anticipate și preîntâmpinate.

Or. de

Justificare

Articolul 196 din TFUE nu permite Uniunii Europene să instituie un sistem independent de 
protecție împotriva dezastrelor.

Amendamentul 78
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Mecanismul nu aduce atingere 
obligațiilor care decurg din legislația 
existentă în materie a Uniunii sau a 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
sau din acordurile internaționale existente.

(3) Mecanismul nu aduce atingere 
obligațiilor care decurg din: legislația 
existentă în materie a Uniunii sau a 
Comunității Europene a Energiei Atomice;
acordurile internaționale existente, inclusiv 
acordurile dintre statele membre; sau din 
acordurile privind protecția civilă, 
încheiate între regiunile din mai multe 
state membre sau între regiuni ale statelor 
membre și regiuni ale țărilor terțe.

Or. it

Amendamentul 79
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Participarea la acest mecanism

(1) Participarea unui stat membru sau a 
unei țări terțe la acest mecanism, la care 
se face referire la articolul 28 
alineatul (1) este voluntară. Fiecare stat 
membru sau țară terță care participă la 
mecanism are dreptul de a se retrage din 
acesta. 
(2) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 29a, 
în scopul stabilirii condițiilor de 
participare la, sau de retragere din 
prezentul mecanism.

Or. it

Amendamentul 80
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta decizie se aplică în cazul 
măsurilor preventive și de pregătire pentru 
toate tipurile de dezastre de pe teritoriul 
Uniunii și al țărilor menționate la 
articolul 28.

(1) Prezenta decizie se aplică în cazul 
cooperării generale dintre Uniunea 
Europeană și statele membre în domeniul 
protecției civile și al măsurilor preventive 
și de pregătire pentru situații de urgență și 
pentru toate tipurile de dezastre de pe 
teritoriul Uniunii și al țărilor menționate la 
articolul 28.

Or. en

Amendamentul 81
Anna Rosbach
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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta decizie se aplică în cazul 
acțiunilor de asistență întreprinse pentru a 
răspunde la consecințele adverse imediate 
ale unui dezastru major, indiferent de 
natura acestuia, pe teritoriul sau în afara 
Uniunii, în cazul în care se formulează o 
solicitare de asistență în conformitate cu 
prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie se aplică în cazul 
acțiunilor de asistență întreprinse pentru a 
răspunde la consecințele adverse imediate 
ale unui dezastru major, indiferent de 
natura acestuia, pe teritoriul sau în afara 
Uniunii, în cazul în care se formulează o 
solicitare de asistență.

Or. en

Amendamentul 82
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta decizie se aplică în cazul 
acțiunilor de asistență întreprinse pentru a 
răspunde la consecințele adverse imediate 
ale unui dezastru major, indiferent de 
natura acestuia, pe teritoriul sau în afara 
Uniunii, în cazul în care se formulează o 
solicitare de asistență în conformitate cu 
prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie se aplică în cazul 
acțiunilor de asistență întreprinse pentru a 
răspunde la consecințele adverse imediate 
ale unui dezastru major, indiferent de 
natura acestuia, pe teritoriul sau în afara 
Uniunii sau al statelor la care se face 
referire la articolul 28 alineatul (1), în 
cazul în care s-a luat hotărârea de a se 
interveni, în urma formulării unei 
solicitări de asistență în conformitate cu 
prezenta decizie.

Or. it

Amendamentul 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta decizie se aplică în cazul 
acțiunilor și recomandărilor, în vederea 
acordării de asistență tehnică pentru 
sistemul de gestionare a dezastrelor, care 
trebuie să fie pus în aplicare în zonele 
afectate. Coordonarea interinstituțională 
se aplică pentru facilitarea recuperării 
vieții și a economiei.

Or. en

Amendamentul 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta decizie ține seama de 
necesitățile speciale ale regiunilor izolate, 
ultraperiferice, insulare sau ale altor 
regiuni de pe teritoriul Uniunii în caz de 
dezastre.

(3) Prezenta decizie ține seama, în caz de 
dezastre, de avantajele și de necesitățile 
speciale ale regiunilor izolate, 
ultraperiferice, insulare sau ale altor 
regiuni de pe teritoriul Uniunii, precum și 
de statele și teritoriile europene de peste 
mări.

Or. fr

Amendamentul 85
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul sprijină, coordonează sau 
suplimentează cooperarea consolidată 
între Uniune și statele membre în vederea 
realizării următoarelor obiective specifice:

(1) Mecanismul sprijină și vine în 
completarea eforturilor depuse de statele 
membre în vederea realizării următoarelor 
obiective specifice:
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Or. en

Amendamentul 86
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul sprijină, coordonează sau 
suplimentează cooperarea consolidată
între Uniune și statele membre în vederea 
realizării următoarelor obiective specifice:

(1) Mecanismul sprijină și completează 
cooperarea operațională între serviciile 
naționale de protecție civilă în vederea 
realizării următoarelor obiective specifice:  

Or. it

Amendamentul 87
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) optimizarea pregătirii și capacității de 
răspuns ale Uniunii în caz de dezastre;

(b) optimizarea pregătirii și capacității de 
răspuns ale Uniunii Europene și ale 
statelor membre în caz de dezastre;

Or. en

Amendamentul 88
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea pregătirii și capacității de 
răspuns ale Uniunii în caz de dezastre;

(b) îmbunătățirea pregătirii și capacității de 
răspuns ale personalului din statele 
membre responsabil pentru protecția 
civilă în caz de dezastre;
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Or. it

(A se vedea alineatul (1) din articolul 196 al TFUE.)

Amendamentul 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea pregătirii și capacității de 
răspuns ale Uniunii în caz de dezastre;

(b) îmbunătățirea pregătirii și capacității de 
răspuns ale statelor membre în caz de 
dezastre;

Or. de

Amendamentul 90
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) facilitarea unor intervenții de urgență 
rapide și eficiente în caz de dezastre 
majore sau de iminență a acestora.

(c) facilitarea unor acțiuni rapide și 
eficiente în caz de dezastre sau de iminență 
a acestora.

Or. en

Amendamentul 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acordarea asistenței tehnice necesare, 
în vederea coordonării ajutorului și 
facilitării eficienței, întoarcerea populației 
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și auto-organizarea.

Or. en

Amendamentul 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la 
alineatul (1) se evaluează prin indicatori 
care se referă inter alia la:

eliminat

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de 
state membre care dețin planuri de 
gestionare a dezastrelor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 4;
(b) progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de pregătire pentru dezastre, 
măsurate prin numărul de capacități de 
răspuns disponibile pentru intervenții în 
caz de urgență în cadrul mecanismului și 
prin gradul de interoperabilitate a 
acestora;
(c) progresele înregistrate în 
îmbunătățirea răspunsului la dezastre, 
măsurate prin viteza și gradul de 
coordonare a intervențiilor în cadrul 
mecanismului și adecvarea asistenței 
furnizate față de necesitățile existente pe 
teren.

Or. de

Justificare

Articolul 196 din TFUE nu conferă Comisiei competențe de supraveghere. Stabilirea unui 
sistem de evaluare și de supraveghere la nivel european ar limita autonomia statelor membre 
în domeniul protecției împotriva dezastrelor.
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Amendamentul 93
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la alineatul 
(1) se evaluează prin indicatori care se 
referă inter alia la:

(2) Progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la 
alineatul (1) se evaluează prin indicatori 
comuni care se referă, printre altele, la:

Or. fr

Amendamentul 94
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de 
state membre care dețin planuri de 
gestionare a dezastrelor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 4;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 95
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
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dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
dezastrelor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 4;

dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
riscurilor și dezastrelor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolele 4 și 6;

Or. en

Amendamentul 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
dezastrelor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 4;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a cadrului de prevenire a 
dezastrelor, măsurate prin numărul de state 
membre care dețin planuri de gestionare a 
dezastrelor și a riscurilor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 4;

Or. ro

Amendamentul 97
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de pregătire pentru dezastre, 
măsurate prin numărul de capacități de 
răspuns disponibile pentru intervenții în 
caz de urgență în cadrul mecanismului și 
prin gradul de interoperabilitate a acestora;

(e) progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de pregătire pentru dezastre, 
măsurate prin numărul și funcționalitatea 
capacităților de răspuns disponibile pentru 
intervenții în caz de urgență în cadrul 
mecanismului și prin gradul de 
interoperabilitate a acestora;

Or. it
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Amendamentul 98
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de pregătire pentru dezastre, 
măsurate prin numărul de capacități de 
răspuns disponibile pentru intervenții în 
caz de urgență în cadrul mecanismului și 
prin gradul de interoperabilitate a acestora;

(b) progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de pregătire pentru dezastre, 
măsurate prin numărul de capacități de 
răspuns disponibile pentru intervenții în 
caz de urgență în cadrul mecanismului și 
prin gradul de interoperabilitate a acestora, 
precum și eficiența sistemelor de detectare 
și avertizare timpurie;

Or. pt

Amendamentul 99
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

1. „dezastru” înseamnă orice eveniment
(inclusiv cele care nu pot fi prevăzute și 
evitate) care are efecte negative sau orice 
eveniment care poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale;

Or. it

Amendamentul 100
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

1. „dezastru” înseamnă orice eveniment 
brusc și accentuat, natural sau provocat 
de om, care are sau poate avea efecte 
negative asupra persoanelor, a mediului 
sau a bunurilor materiale;

Or. fr

Amendamentul 101
Georgios Koumoutsakos

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului, a bunurilor 
materiale sau a patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

1. dezastru” înseamnă orice eveniment
extrem care are sau poate avea efecte 
negative asupra persoanelor, a mediului 
sau a bunurilor materiale;

Or. de
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Amendamentul 103
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru major” înseamnă orice 
eveniment (inclusiv cele care nu pot fi 
prevăzute și evitate) care are efecte 
negative sau orice eveniment care poate 
avea efecte negative asupra persoanelor, a 
mediului sau a bunurilor materiale și care 
poate duce la o solicitare de asistență în 
temeiul mecanismului;

Or. it

Amendamentul 104
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru major” înseamnă orice
eveniment brusc și accentuat, natural sau 
provocat de om care are sau poate avea 
efecte negative, din cauza consecințelor 
sale dezastruoase, asupra persoanelor, a 
mediului sau a bunurilor materiale și care 
poate duce la o solicitare de asistență în 
temeiul mecanismului;

Or. fr

Amendamentul 105
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care se poate aborda 
în mod adecvat cu dificultate, pe baza 
capacității de răspuns în ceea ce privește 
riscurile existente într-un stat membru al 
Uniunii Europene;

Or. cs

Amendamentul 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și la care este dificil să 
se ofere un răspuns adecvat utilizând 
capacitatea de răspuns în caz de 
catastrofe aflată la dispoziția unui stat 
membru;

Or. ro

Amendamentul 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 

2. „dezastru major” înseamnă orice 
eveniment extrem care generează pagube 
extraordinare și care nu poate fi abordat 
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bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

personal de persoanele direct afectate,
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului

Or. de

Amendamentul 108
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „pregătire” înseamnă disponibilitatea și 
capacitatea persoanelor și a mijloacelor 
materiale de a asigura un răspuns rapid și 
eficient în caz de urgență, obținute ca 
urmare a unor acțiuni prealabile;

4. „pregătire” înseamnă disponibilitatea și 
capacitatea persoanelor și a mijloacelor 
materiale de a asigura un răspuns rapid și 
eficient în caz de dezastru, obținute ca 
urmare a unor acțiuni prealabile;

Or. en

Justificare

Având în vedere că există definiția termenului „dezastru”, dar nu și a termenului „urgență”, 
ar trebui să folosim „dezastru” pentru a asigura o mai mare claritate a textului.

Amendamentul 109
Georgios Koumoutsakos

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „prevenire” înseamnă orice acțiune care 
are drept scop reducerea riscurilor sau 
prevenirea vătămării persoanelor și a 
daunelor asupra mediului sau a bunurilor 
materiale ca urmare a dezastrelor;

5. „prevenire” înseamnă orice acțiune care 
are drept scop reducerea riscurilor sau 
prevenirea vătămării persoanelor și a 
daunelor asupra mediului, a bunurilor 
materiale sau a patrimoniului cultural, ca 



AM\916467RO.doc 41/61 PE496.667v03-00

RO

urmare a dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 110
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „avertizare timpurie” înseamnă 
furnizarea în timp util și eficace de 
informații care permit întreprinderea de 
acțiuni în vederea evitării sau reducerii 
riscurilor și asigurării pregătirii pentru un 
răspuns eficace;

6. „avertizare timpurie” înseamnă 
furnizarea în timp util și eficace de 
informații care permit întreprinderea de 
acțiuni în vederea evitării sau reducerii 
riscurilor și facilitării pregătirii pentru un 
răspuns eficace;

Or. en

Amendamentul 111
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „țară membră” reprezintă un stat 
membru sau o țară terță la care se face 
referire la articolul 28 alineatul (1), care 
a luat hotărârea de a participa la 
mecanism;

Or. it

Amendamentul 112
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri de 
diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 
instituirea cadrului de integrare într-un plan 
global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru atât la nivel 
național, cât și subnațional pentru
identificarea  riscurilor, estimarea 
impactului acestora și dezvoltarea, 
selecționarea și punerea în aplicare a unor 
măsuri de diminuare a riscurilor și a 
impactului pe care îl exercită și de adaptare 
la acestea, într-o manieră eficientă din 
punct de vedere al costurilor, precum și 
pentru instituirea cadrului de integrare într-
un plan global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

Or. en

Justificare

Este important ca prezenta decizie să țină cont de faptul că statele membre abordează în mod 
diferit aceste probleme la diferite niveluri. Unele state membre abordează problemele la nivel 
național, în timp ce altele le abordează la nivel subnațional.

Amendamentul 113
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri de 
diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea potențialelor riscuri, estimarea 
impactului acestora și dezvoltarea, 
selecționarea și punerea în aplicare a unor 
măsuri de diminuare a riscurilor și a 
impactului pe care îl exercită și de adaptare 
la acestea, într-o manieră eficientă din 
punct de vedere al costurilor, precum și 
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instituirea cadrului de integrare într-un plan 
global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

pentru instituirea cadrului de integrare într-
un plan global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

Or. en

Amendamentul 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 4 - punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „post-coordonare” înseamnă 
acțiunile și măsurile legislative care sunt 
necesare pentru a sprijini coordonarea 
dintre toate organizațiile, instituțiile și 
nivelurile administrative responsabile, 
sectoarele afectate și actorii economici.

Or. en

Amendamentul 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații;

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe ale 
autorităților statelor membre și ale 
populației acestora privind riscurile de 
dezastre și facilitează schimbul de 
cunoștințe, bune practici și informații;

Or. ro
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Amendamentul 116
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a dezastrelor
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 117
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se pot
confrunta statele membre, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

Or. it

Amendamentul 118
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere în mod 
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impactul viitor al schimbărilor climatice; corespunzător impacturile viitoare pe care 
le pot avea schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 119
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală și o hartă a 
riscurilor naturale și create de om cu care 
se poate confrunta Uniunea, având în 
vedere impactul viitor al schimbărilor 
climatice;

Or. pt

Amendamentul 120
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice;

(c) elaborează și actualizează cu 
regularitate o analiză generală a riscurilor 
naturale și create de om cu care se poate 
confrunta Uniunea, având în vedere 
impactul viitor al schimbărilor climatice și 
prezintă recomandări privind modurile de 
adaptare la sistemele naționale de 
protecție civilă, pentru a face față 
impactului schimbărilor climatice; 

Or. cs
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Amendamentul 121
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea de 
către statele membre a descrierii
capacităților de gestionare a riscurilor, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora, în cazul în care acest lucru este 
necesar;

Or. en

Justificare

Având în vedere că nu toate statele membre au pus în aplicare planuri de gestionare a 
riscurilor, o descriere a capacităților de gestionare a riscurilor ar putea fi mai clară și mai 
folositoare decât o serie de planuri de gestionare a riscurilor la nivel național, subnațional, 
regional și local.

Amendamentul 122
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora, pentru a facilita coordonarea și 
compatibilitatea planurilor, precum și 
pentru a oferi stimulente corespunzătoare, 
în cazul în care acest lucru este necesar;

Or. en
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Amendamentul 123
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea, 
actualizarea și punerea în aplicare a 
planurilor de gestionare a riscurilor ale 
statelor membre, inclusiv a orientărilor 
privind conținutul acestora și furnizează 
stimulente corespunzătoare, în cazul în 
care acest lucru este necesar;

Or. pt

Amendamentul 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) își asumă sarcini suplimentare de 
prevenire necesare îndeplinirii 
obiectivului prevăzut la articolul 3 
alineatul (1) litera (a).

eliminat

Or. de

Amendamentul 125
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) își asumă sarcini suplimentare de 
prevenire necesare îndeplinirii obiectivului 
prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera 
(a).

(g) își asumă, în cazul în care țările 
membre solicită acest lucru, sarcini 
suplimentare de prevenire necesare 
îndeplinirii obiectivului prevăzut la 
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articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Or. it

Amendamentul 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Planuri de gestionare a riscurilor

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile 
proprii de gestionare a riscurilor.
(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la 
nivel național ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi 
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.
(3) Statele membre trebuie să asigure 
până cel târziu la sfârșitul anului 2016 
pregătirea planurilor proprii de 
gestionare a riscurilor și comunicarea 
acestora către Comisie în cea mai recentă 
variantă actualizată.

Or. de

Justificare

Articolul 196 alineatul (1) din TFUE nu conține niciun temei legal în baza căruia Uniunea 
Europeană să dețină acest tip de responsabilitate paralelă și structura pentru protecția 
împotriva dezastrelor, iar măsurile propuse încalcă condiția de adiționalitate în ceea ce 
privește protecția împotriva dezastrelor, precum și principiul subsidiarității.

Amendamentul 127
Anna Rosbach
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Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile
proprii de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei o descriere a 
capacităților proprii de gestionare a 
riscurilor.

Or. en

Justificare

Având în vedere că nu toate statele membre au pus în aplicare planuri de gestionare a 
riscurilor, o descriere a capacităților de gestionare a riscurilor ar putea fi mai clară și mai 
folositoare decât o serie de planuri de gestionare a riscurilor la nivel național, subnațional, 
regional și local.

Amendamentul 128
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile
proprii de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării eficienței 
mecanismului, statele membre transmit 
Comisiei un rezumat al planurilor proprii 
de gestionare a riscurilor.

Or. it

Amendamentul 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei elementele 
relevante și fără caracter sensibil din 
planurile proprii de gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 130
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor imediat după 
elaborarea acestora.

Or. cs

Amendamentul 131
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Descrierea capacităților de gestionare 
a riscurilor ține seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor, acolo unde este 
cazul, și de alte evaluări relevante ale 
riscurilor și este coerentă cu alte planuri 
relevante în vigoare în statul membru în 
cauză.

Or. en
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Justificare

Având în vedere că nu toate statele membre au pus în aplicare planuri de gestionare a 
riscurilor, o descriere a capacităților de gestionare a riscurilor ar putea fi mai clară și mai 
folositoare decât o serie de planuri de gestionare a riscurilor la nivel național, subnațional, 
regional și local.

Amendamentul 132
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de evaluările la nivel național ale 
riscurilor și de alte evaluări relevante ale 
riscurilor și sunt coerente cu alte planuri 
relevante în vigoare în statul membru în 
cauză, inclusiv cu planurile naționale 
privind adaptarea la schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 133
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de evaluările la nivel național, 
regional și local ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi 
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

Or. pt
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Amendamentul 134
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul în 
cauză.

Or. it

Amendamentul 135
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de evaluările la nivel național, 
regional și local ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi 
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

Or. cs

Amendamentul 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul  2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național, regional și local ale riscurilor și 
de alte evaluări relevante ale riscurilor și 
vor fi coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

Or. ro

Amendamentul 137
Rebecca Taylor

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care statele membre au 
pus în aplicare un număr mare de planuri 
de gestionare a riscurilor la niveluri de 
administrare descentralizate, condiția 
minimă de informare care va fi transmisă 
Comisiei este o colaționare a informațiilor 
conținute de aceste planuri, inclusiv, dar 
fără a se limita la: potențiale riscuri, 
capacități disponibile și planuri de 
intervenție puse în aplicare. Se 
încurajează depunerea versiunilor 
originale ale planurilor de gestionare a 
riscurilor, împreună cu toate detaliile 
relevante.

Or. en

Justificare

Cantitatea vastă de informații cu privire la acest subiect în cazul anumitor state membre nu 
ar trebui să împiedice procesul de transmitere a planului de gestionare a riscurilor către 
Comisie în scopul Mecanismului de protecție civilă.
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Amendamentul 138
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când elaborează planurile de 
gestionare a riscurilor, statele membre și 
țările terțe participante la mecanism 
asigură implicarea autorităților 
competente la nivel regional și local și a 
instituțiilor specializate, astfel cum se 
prevede în legislația națională.

Or. it

Amendamentul 139
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a riscurilor 
și comunicarea acestora către Comisie în 
cea mai recentă variantă actualizată.

(3) Statele membre asigură până cel târziu 
la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
descrierii capacității proprii de gestionare 
a riscurilor și comunicarea acesteia către 
Comisie în cea mai recentă variantă 
actualizată.

Or. en

Justificare

Având în vedere că nu toate statele membre au pus în aplicare planuri de gestionare a 
riscurilor, o descriere a capacităților de gestionare a riscurilor ar putea fi mai clară și mai 
folositoare decât o serie de planuri de gestionare a riscurilor la nivel național, subnațional, 
regional și local.
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Amendamentul 140
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016
pregătirea planurilor proprii de gestionare a 
riscurilor și comunicarea acestora către 
Comisie în cea mai recentă variantă 
actualizată.

(3) Statele membre asigură până cel târziu 
la sfârșitul anului 2014 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a riscurilor 
și informează Comisia cu privire la 
planurile respective în cea mai recentă 
variantă actualizată. Statele membre 
actualizează permanent aceste planuri și 
transmit anual Comisiei cea mai recentă 
variantă actualizată a acestora.

Or. pt

Amendamentul 141
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a riscurilor 
și comunicarea acestora către Comisie în 
cea mai recentă variantă actualizată.

(3) Statele membre și țările terțe 
participante la mecanism asigură până cel 
târziu la sfârșitul anului 2016 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a riscurilor 
și comunicarea acestora către Comisie în 
cea mai recentă variantă actualizată.

Or. it

Amendamentul 142
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure până 
cel târziu la sfârșitul anului 2016
pregătirea planurilor proprii de gestionare a 
riscurilor și comunicarea acestora către 
Comisie în cea mai recentă variantă 
actualizată.

(3) Statele membre asigură până cel târziu 
la sfârșitul anului 2014 pregătirea 
planurilor proprii de gestionare a riscurilor 
și comunicarea acestora către Comisie.
Statele membre actualizează în 
permanență planurile proprii de 
gestionare a riscurilor și le transmit 
Comisiei cel puțin o dată pe an, la finalul 
fiecărui an, începând cu 2015.

Or. cs

Justificare

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

Amendamentul 143
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Indiferent de practicile și procedurile 
aplicabile într-un stat membru, planurile 
de gestionare a riscurilor ar trebui să 
includă:
(a) tipul pericolului și riscul produs în 
urma apariției acestuia, inclusiv impactul 
asupra infrastructurii critice, împreună 
cu hărți care să prezinte riscurile și 
pericolele, 
(b) sarcinile și îndatoririle celor implicați 
în operațiunile de gestionare a crizelor, 
inclusiv rolul autorităților regionale și 
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locale în gestionarea riscurilor,
(c) nivelul resurselor planificate pentru a 
fi utilizate în situații de urgență.

Or. cs

Justificare

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

Amendamentul 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Acțiuni generale în materie de pregătire 

ale Comisiei
Comisia întreprinde următoarele acțiuni 
în materie de pregătire:
(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență 
(CRSU), care asigură o capacitate 
operațională de 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână și deservește statele membre și 
Comisia în sensul mecanismului;
(b) gestionează sistemul comun de 
comunicare și informare în caz de 
urgență (CECIS) pentru a permite 
comunicarea și schimbul de informații 
între CRSU și punctele de contact din 
statele membre;
(c) contribuie la dezvoltarea unor sisteme 
de detectare, avertizare timpurie și alertă 
rapidă în caz de dezastre pentru a permite 
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un răspuns rapid și contribuie la 
promovarea interconexiunilor și 
conexiunilor acestora cu CRSU și 
CECIS;  sistemele menționate trebuie să 
ia în considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare, monitorizare și 
detectare existente și viitoare;
(d) creează și menține capacitatea de 
mobilizare și trimitere, în cel mai scurt 
timp, a unor echipe de experți cu 
următoarele responsabilități:
evaluarea necesităților existente în statul 
care solicită asistență,
facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în situații de urgență și, în 
cazul în care este necesar și după caz, 
asigurarea legăturii cu autoritățile 
competente ale statului care solicită 
asistență,
sprijinirea statului solicitant cu expertiză 
în domeniul acțiunilor de prevenire, 
pregătire sau răspuns;
(e) creează și menține capacitatea de 
furnizare de sprijin logistic și asistență 
pentru echipele de experți, module și alte 
capacități de răspuns desfășurate în 
temeiul mecanismului, precum și pentru 
alți actori de la fața locului;
(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență în 
cadrul platformelor logistice de pe 
teritoriul Uniunii;
(g) adoptă orice alte acțiuni de sprijin și 
complementare necesare în cadrul 
mecanismului în vederea realizării 
obiectivului prevăzut la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

Or. de

Justificare

Articolul 196 alineatul (1) din TFUE nu conține niciun temei legal în baza căruia Uniunea 
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Europeană să dețină acest tip de responsabilitate paralelă și structura pentru protecția 
împotriva dezastrelor, iar măsurile propuse încalcă condiția de adiționalitate în ceea ce 
privește protecția împotriva dezastrelor, precum și principiul subsidiarității.

Amendamentul 145
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
care asigură o capacitate operațională de 
24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și 
deservește statele membre și Comisia în 
sensul mecanismului;

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru dezastre (CRD), care 
asigură o capacitate operațională de 
24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și 
deservește statele membre și Comisia în 
sensul mecanismului;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

(A se vedea articolele 1 și 4 din prezenta decizie)

Justificare

Articolul 4 (Definiții) se referă la „dezastre”, iar nu la „situații de urgență” – în mod similar, 
la articolul 1 se face referire la dezastre, iar nu la situații de urgență. Pentru a se asigura 
coerența în acest raport, ar trebui să utilizăm același termen: dezastru.

Amendamentul 146
Pavel Poc

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
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care asigură o capacitate operațională de 24 
de ore din 24, 7 zile pe săptămână și 
deservește statele membre și Comisia în 
sensul mecanismului;

coordonând activitățile acestuia cu cele 
ale organismelor existente, naționale și 
regionale, care asigură o capacitate 
operațională de 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână și deservește statele membre și 
Comisia în sensul mecanismului;

Or. cs

Justificare

Este esențial să se asigure că instituirea și administrarea CRSU nu creează, la nivel 
european, structuri paralele sau proceduri de intervenție neclare. Prin urmare, ar trebui ca 
articolul 7 din propunerea de decizie, care face referire la CRSU, să prevadă că trebuie să se 
țină seama de organismele naționale și regionale și că CRSU trebuie să fie coordonat cu 
activitățile acestora.

Amendamentul 147
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionează sistemul comun de 
comunicare și informare în caz de urgență
(CECIS) pentru a permite comunicarea și 
schimbul de informații între CRSU și 
punctele de contact din statele membre;

(b) gestionează sistemul comun de 
comunicare și informare în caz de dezastre 
(CDCIS) pentru a permite comunicarea și 
schimbul de informații între CRD și 
punctele de contact din statele membre;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Articolul 4 (Definiții) se referă la „dezastre”, iar nu la „situații de urgență” – în mod similar, 
la articolul 1 se face referire la dezastre, iar nu la situații de urgență. Pentru a se asigura 
coerența în acest raport, ar trebui să utilizăm același termen: dezastru.



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

RO

Amendamentul 148
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creează și menține capacitatea de 
mobilizare și trimitere, în cel mai scurt 
timp, a unor echipe de experți cu 
următoarele responsabilități:

(d) creează capacitatea de mobilizare și 
trimitere, în cel mai scurt timp, a unor 
echipe de experți cu următoarele 
responsabilități:

Or. it


