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Alteração 149
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
ajuda de emergência e assegurar a ligação 
com as autoridades competentes do Estado 
que requer a assistência, sempre que 
necessário e adequado,

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
ajuda de resposta a catástrofes e assegurar 
a ligação com as autoridades competentes 
do Estado que requer a assistência, sempre 
que necessário e adequado,

Or. en

Alteração 150
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Estabelecer e manter uma capacidade 
de prestar apoio logístico e assistência às 
equipas de peritos, módulos e outras 
capacidades de resposta mobilizadas ao 
abrigo do Mecanismo, bem como a outros 
intervenientes no terreno;

(e) Estabelecer uma capacidade de prestar 
apoio logístico e assistência às equipas de 
peritos, módulos e outras capacidades de 
resposta mobilizadas ao abrigo do 
Mecanismo, bem como a outros 
intervenientes no terreno;

Or. it

Alteração 151
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Estabelecer e manter uma capacidade (e) Estabelecer e manter uma capacidade 
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de prestar apoio logístico e assistência às 
equipas de peritos, módulos e outras 
capacidades de resposta mobilizadas ao 
abrigo do Mecanismo, bem como a outros 
intervenientes no terreno;

de prestar apoio logístico e assistência às 
equipas de peritos, módulos e outras 
capacidades de resposta mobilizadas ao 
abrigo do Mecanismo, que apoie e 
complemente os esforços de outros 
intervenientes no terreno, incluindo os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 152
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoiar os Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de resposta 
de emergência em centros logísticos no 
interior da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 153
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoiar os Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de resposta 
de emergência em centros logísticos no 
interior da UE;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é permitida uma transferência de competências no domínio operacional.
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Alteração 154
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Apoiar os Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de resposta 
de emergência em centros logísticos no 
interior da UE;

f) Apoiar os Estados Membros no 
pré-posicionamento dos meios e das 
capacidades de resposta de emergência em 
centros logísticos no interior da UE, mas 
também nas regiões ultraperiféricas e nos 
países e territórios ultramarinos, que 
constituem pontos de apoio essenciais no 
mundo;

Or. fr

Alteração 155
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Apoiar o estabelecimento de 
programas de avaliação voluntária das 
estratégias de preparação dos 
Estados-Membros feita pelos Pares («peer 
review»), baseados em critérios 
predefinidos, que permitam formular 
recomendações para reforçar o nível de 
preparação da União.

Or. pt

Alteração 156
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) atualizar as diretrizes relativas ao 
apoio do país anfitrião,
em cooperação com os Estados-Membros, 
com base na experiência operacional;

Or. pl

Alteração 157
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Tomar quaisquer outras medidas de 
apoio e complementares necessárias no 
quadro do Mecanismo para se alcançar o 
objetivo especificado no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Tomar quaisquer outras medidas de 
apoio e complementares necessárias no 
quadro do Mecanismo para se alcançar o 
objetivo especificado no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b).

Suprimido

Or. de
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Alteração 159
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Tomar quaisquer outras medidas de 
apoio e complementares necessárias no 
quadro do Mecanismo para se alcançar o 
objetivo especificado no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b).

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. fr

Alteração 160
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem esforçar-se 
por desenvolver módulos destinados, 
nomeadamente, a satisfazer necessidades 
prioritárias de intervenção ou apoio no 
âmbito do Mecanismo.

1. Os países participantes devem esforçar-
se por desenvolver módulos destinados, 
nomeadamente, a satisfazer necessidades 
prioritárias de intervenção ou apoio no 
âmbito do Mecanismo.

Or. it

Alteração 161
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os módulos devem ser constituídos por 
recursos de um ou mais Estados-Membros.

Os módulos devem ser constituídos por
recursos de um ou mais países 
participantes.
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Or. it

Alteração 162
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações de preparação geral por parte dos 
Estados-Membros

Ações de preparação geral por parte dos 
países participantes

(A presente alteração substitui “Estados-Membros” por “países participante” nos artigos 9 e 
10(1) e nos artigos 11, 12, 18 e 29.)

Or. it

Alteração 163
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem identificar 
previamente os peritos que podem integrar 
as equipas de peritos referidas no artigo 7.º, 
alínea d).

2. Os Estados-Membros devem identificar 
previamente os peritos que podem integrar 
as equipas de peritos referidas no artigo 7.º, 
alínea d), e, com o apoio da Comissão, 
quando solicitado, devem gerir a  
mobilização e o envio dessas equipas.

Or. it

Alteração 164
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os países participantes, com o apoio 
da Comissão, se o solicitarem, gerem a 
prestação de apoio logístico e assistência 
nos termos do artigo 7.º, alínea e). 

Or. it

Alteração 165
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de fornecer, se necessário, 
outros meios de intervenção de que os 
serviços competentes possam dispor, como 
pessoal e equipamento especializados para 
lidar com determinadas catástrofes, 
inclusive para o fim previsto no artigo 16.º, 
n.º 7, e de utilizar os recursos que possam 
ser disponibilizados por organizações não 
governamentais e outras entidades 
relevantes.

3. Os Estados-Membros devem considerar 
a possibilidade de fornecer, se necessário, 
outros meios de intervenção de que os 
serviços competentes possam dispor, como 
pessoal e equipamento especializados para 
lidar com determinadas catástrofes, 
inclusive para o fim previsto no artigo 16.º, 
n.º 7, e de utilizar os recursos que possam 
ser disponibilizados por organizações não 
governamentais e outras entidades 
relevantes. Os Estados-Membros
reservam-se o direito de fazer uso das 
capacidades existentes no respetivo 
território. 

Or. de

Alteração 166
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Article 9 – paragraph 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem designar os (Não se aplica à versão portuguesa.)
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pontos de contacto e deles dar 
conhecimento à Comissão.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 167
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Ao proceder ao planeamento e aplicação 
dos seus recursos, os Estados-Membros
devem orientar-se pelos riscos 
identificados como recaindo sob as suas 
responsabilidades nacionais. Devem tê-los 
em conta, prevendo as capacidades 
necessárias. O primado da 
responsabilidade nacional só será 
complementado por medidas comunitárias 
se o Estado-Membro em causa não for 
capaz de lidar com a situação.

Or. de

Alteração 168
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Article 10 – paragraph 1 – introductory part

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e os Estados-Membros
devem trabalhar em conjunto para 
melhorar o planeamento das operações de 
resposta no âmbito do Mecanismo. Para o 

1. A Comissão e os Estados-Membros
devem trabalhar em conjunto para 
melhorar o planeamento das operações de 
resposta a catástrofes no âmbito do 
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efeito: Mecanismo. Para o efeito:

Or. en

Alteração 169
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, elabora cenários de 
referência para catástrofes dentro e fora da 
União, tendo em conta os planos de gestão 
de riscos referidos no artigo 6.º;

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, retira ensinamentos 
das catástrofes dentro e fora da União, 
tendo em conta, se for aplicável, os planos 
de gestão de riscos referidos no artigo 6.º;

Or. en

Alteração 170
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, elabora cenários de 
referência para catástrofes dentro e fora da 
União, tendo em conta os planos de gestão 
de riscos referidos no artigo 6.º;

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, elabora cenários de 
referência para catástrofes dentro e fora da 
União, tendo em conta os planos de gestão 
de riscos referidos no artigo 6.º, bem como 
os efeitos prováveis das alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 171
Rebecca Taylor
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Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A Comissão estabelece contactos 
com os intervenientes 
não-governamentais interessados em 
matéria de proteção civil e, se possível, 
regista as capacidades que esses 
intervenientes podem disponibilizar às 
operações ao abrigo do Mecanismo.

Or. en

Justificação

Os intervenientes não-governamentais de proteção civil estão frequentemente dispostos a 
participar em operações na União e em países terceiros e frequentemente dispõem recursos 
próprios em matéria de proteção civil. Caso estejam dispostos a participar, o seu apoio deve 
ser bem recebido e se possível integrado numa fase inicial.

Alteração 172
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No planeamento de operações de 
resposta fora da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem identificar e 
explorar as sinergias entre a assistência em 
espécie e o financiamento da ajuda 
humanitária pela União Europeia e pelos 
Estados-Membros.

2. No planeamento de operações de 
resposta fora da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem identificar e 
facilitar as sinergias entre a assistência em 
espécie e o financiamento da ajuda 
humanitária pela União Europeia e pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 173
Anna Rosbach
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Proposta de decisão
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Capacidade Europeia de Resposta de
Emergência

Capacidade Europeia de Resposta a 
Catástrofes

(Esta alteração aplica-se a todo o texto; a sua adoção impõe adaptações em todo o texto.)

Or. en

Justificação

O artigo 4.º (Definições) aborda as "catástrofes", não as "emergências". De igual forma, é 
feita uma referência no artigo 1.º a catástrofes e não a emergências. A fim de assegurar 
coerência no relatório, deve-se manter a utilização da mesma palavra: catástrofes.

Alteração 174
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada uma Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, sob a forma de 
uma reserva voluntária de capacidades de 
resposta previamente afetadas pelos 
Estados-Membros.

1. É criada uma Capacidade Europeia de 
Resposta, sob a forma de uma reserva 
pré-identificada de capacidades de 
resposta previamente afetadas pelos 
Estados Membros.

Or. en

Alteração 175
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada uma Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, sob a forma de 
uma reserva voluntária de capacidades de 

1. É criada uma Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, sob a forma de 
uma reserva voluntária de capacidades de 



PE496.668v03-00 14/55 AM\916468PT.doc

PT

resposta previamente afetadas pelos 
Estados-Membros.

resposta previamente afetadas pelos 
Estados-Membros e de que estes podem 
dispor.

Or. de

Alteração 176
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve definir os requisitos de 
qualidade aplicáveis aos meios a afetar à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência. Os Estados Membros serão 
responsáveis por garantir a sua qualidade.

3. A Comissão deve, em cooperação com 
os Estados-Membros, definir os requisitos 
de qualidade aplicáveis aos meios a afetar à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência Os Estados Membros serão 
responsáveis por garantir a sua qualidade.

Or. ro

Alteração 177
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece e gere um 
processo de certificação e registo dos 
meios que os Estados-Membros colocam à 
disposição da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência.

4. A Comissão estabelece e gere um 
processo de certificação, registo e 
auditoria periódica dos meios que os 
Estados-Membros colocam à disposição da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência.

Or. pt

Alteração 178
Oreste Rossi
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Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica.

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido de 
assistência dirigido ao CRE e por este 
enviado aos países participantes. Os 
países participantes, através do CRE,
devem informar a Comissão, o mais 
rapidamente possível, de quaisquer razões 
imperiosas que os impeçam de 
disponibilizar esses meios numa 
emergência específica.

Or. it

Alteração 179
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica.

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os Estados 
Membros devem informar a Comissão, em 
tempo oportuno, de quaisquer razões 
imperiosas que os impeçam de 
disponibilizar esses meios numa 
emergência específica.

Or. de
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Alteração 180
Rebecca Taylor

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica.

6. Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica. Os 
Estados-Membros disponibilizam à 
Comissão uma descrição breve destas 
razões imperiosas.

Or. en

Justificação

Existem muitas circunstâncias sob as quais um Estado-Membro pode, compreensivelmente, 
deixar de poder participar numa reserva voluntária. Por conseguinte, não parece excessivo 
solicitar uma breve explicação sobre as razões imperiosas quando estas ocorram, o que 
contribuiria para a sustentabilidade do CRE.

Alteração 181
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o pedido de assistência preveja uma 
intervenção no exterior das fronteiras da 
União e dos países terceiros participantes, 
os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis na sequência de 
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uma autorização oficial do país  
participante que assegura a sua gestão, o 
que deve ser comunicado o mais
rapidamente possível à Comissão por 
intermédio do CRE.

Or. it

Alteração 182
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar uma visibilidade 
adequada das intervenções da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência.

Suprimido

Or. it

Justificação

A proteção civil tem uma finalidade muito nobre e não pode de modo algum ser vista como 
um instrumento de propaganda subliminal.

Alteração 183
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Colmatar as lacunas de capacidade

1. A Comissão deve monitorizar os 
progressos realizados na consecução dos 
objetivos de capacidade e, em cooperação 
com os Estados-Membros, identificar 
eventuais lacunas a nível da Capacidade 
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Europeia de Resposta de Emergência.
2. A Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros a lidar com as lacunas 
de capacidade e a colmatar tais lacunas 
da forma mais adequada e mais eficaz em 
termos de custos, nomeadamente:
a) Apoiando os Estados-Membros
interessados a constituir capacidades de 
resposta que não estejam disponíveis, ou 
não o estejam em quantidade suficiente, 
no âmbito da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência; ou
b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados.
3. As capacidades constituídas nos termos 
do presente artigo são controladas e 
geridas pelos Estados-Membros
interessados. A Comissão deve elaborar 
modelos de acordos a estabelecer entre a 
Comissão e os Estados-Membros
envolvidos. Os Estados-Membros que 
gerem os meios são responsáveis pelo seu 
registo em conformidade com os 
procedimentos nacionais.
4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. 
Estarão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da 
Comissão, por intermédio do CRE. 
Quando não estão a ser utilizados no 
âmbito do Mecanismo, estes meios devem 
estar disponíveis para responder às 
necessidades nacionais dos 
Estados-Membros que os gerem. 
5. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar uma adequada 
visibilidade das capacidades desenvolvidas 
em conformidade com o presente artigo.
6. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho, de 
dois em dois anos, sobre os progressos 
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realizados na concretização dos objetivos 
de capacidade, bem como sobre as 
lacunas remanescentes na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência.
7. A Comissão pode definir, por meio de 
atos de execução, as seguintes 
modalidades de desenvolvimento, gestão, 
manutenção e disponibilização aos 
Estados-Membros destas capacidades 
através do Mecanismo:
(a) Modalidades de apoio aos 
Estados-Membros no desenvolvimento de 
capacidades de resposta que não estejam 
de outro modo disponíveis, ou não o 
estejam em quantidade suficiente, no 
âmbito da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência;
(b) Modalidades de desenvolvimento de 
capacidades de resposta, a nível da União 
Europeia, que sirvam de amortecedor 
comum contra riscos partilhados;
(c) Modalidades de gestão e manutenção 
das capacidades mencionadas nas 
alíneas a) e b); 
(d) Modalidades de colocação das 
capacidades mencionadas nas alíneas a) 
e b) à disposição de todos os 
Estados-Membros através do Mecanismo.
8. Estes atos de execução serão adotados 
de acordo com o procedimento de exame 
referido no artigo 31.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 196.º, n.º 1, do TFUE não há qualquer base jurídica para 
responsabilidades e estruturas paralelas deste tipo no domínio da proteção contra catástrofes 
na União. Por outro lado, as medidas propostas violam o requisito da adicionalidade na 
proteção contra catástrofes e o princípio de subsidiariedade.

Alteração 184
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve monitorizar os 
progressos realizados na consecução dos 
objetivos de capacidade e, em cooperação 
com os Estados-Membros, identificar
eventuais lacunas a nível da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência.

1. A Comissão deve monitorizar os 
progressos realizados na consecução dos 
objetivos de capacidade. Só os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
identificação de eventuais lacunas a nível 
da Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência.

Or. de

Alteração 185
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros a lidar com as lacunas 
de capacidade e a colmatar tais lacunas 
da forma mais adequada e mais eficaz em 
termos de custos, nomeadamente:

Suprimido

a) Apoiando os Estados-Membros
interessados a constituir capacidades de 
resposta que não estejam disponíveis, ou 
não o estejam em quantidade suficiente, 
no âmbito da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência; ou
b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados.

Or. de
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Justificação

A União não está autorizada a desenvolver capacidades próprias ou a obter competências 
operacionais. Além disso, só os Estados-Membros são responsáveis pelo suprimento de 
lacunas a nível das capacidades.

Alteração 186
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros a lidar com as lacunas 
de capacidade e a colmatar tais lacunas da 
forma mais adequada e mais eficaz em 
termos de custos, nomeadamente:

2. A Comissão deve ajudar os 
Estados-Membros a lidar com as lacunas 
de capacidade e, caso os 
Estados-Membros assim o entendam, a 
colmatar tais lacunas da forma mais 
adequada e mais eficaz em termos de 
custos, nomeadamente:

Or. en

Alteração 187
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados.

(b) Facilitando o acesso ou desenvolvendo 
capacidades de resposta a nível da União, 
quando tal se revele mais eficaz em termos 
de custos, que possam servir de 
amortecedor comum contra riscos 
partilhados.

Or. en
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Alteração 188
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados.

b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados, incluindo 
capacidades de natureza horizontal que 
apoiem operações de resposta de 
emergência ao nível da avaliação, 
logística e coordenação, bem como 
capacidades de resposta a catástrofes de 
baixa probabilidade e elevado impacto.

Or. pt

Alteração 189
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. 
Estarão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da 
Comissão, por intermédio do CRE. 
Quando não estão a ser utilizados no 
âmbito do Mecanismo, estes meios devem 
estar disponíveis para responder às 
necessidades nacionais dos 
Estados-Membros que os gerem.

4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. 
Estarão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido de 
assistência dirigido ao CRE e por este 
enviado aos países participantes. Quando 
não estão a ser utilizados no âmbito do 
Mecanismo, estes meios devem estar
disponíveis para responder às necessidades 
nacionais dos países participantes que os 
gerem.

Or. it
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Alteração 190
Rebecca Taylor

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Fora do quadro CRE, os 
Estados-Membros são incentivados a 
adotar uma abordagem regional, se 
possível, utilizando reservas voluntárias 
de recursos no seu território, para 
maximizar a utilização eficiente de 
recursos escassos. Sob pedido, a Comissão 
disponibiliza informações, conhecimentos 
especializados e tecnologia para facilitar 
esta abordagem.

Or. en

Justificação

A Comissão pretende comparar planos de gestão de riscos e estabelecer uma Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência que resolva quaisquer lacunas e deficiências de 
capacidades existentes em toda a União Europeia. É possível, que em algumas situações, 
uma abordagem da UE para colmatar estas lacunas possa ser demasiado pesada, quando as 
autoridades regionais e locais, trabalhando em conjunto e reunindo recursos, poderiam 
resolver o problema. Em consonância com o princípio da subsidiariedade, este aspeto deve 
ser incentivado em vez de constituir uma imposição.

Alteração 191
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar uma adequada 
visibilidade das capacidades desenvolvidas 
em conformidade com o presente artigo.

Suprimido

Or. it



PE496.668v03-00 24/55 AM\916468PT.doc

PT

Justificação

A proteção civil tem uma finalidade muito nobre e não pode de modo algum ser vista como 
um instrumento de propaganda subliminal.

Alteração 192
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve realizar as seguintes 
missões em matéria de formação, 
ensinamentos a retirar e disseminação de 
conhecimentos:

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, deve realizar as 
seguintes missões em matéria de formação,
exercícios, ensinamentos a retirar e 
disseminação de conhecimentos:

Or. en

Justificação

Interessa assegurar que existe cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros sobre 
esta matéria e que é importante incluir os exercícios, uma vez que ajudam a melhorar as 
capacidades de resposta a catástrofes dos Estados-Membros.

Alteração 193
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que 
provoque ou possa provocar efeitos 
transfronteiriços, o Estado-Membro em que 
a catástrofe tiver ocorrido ou tenha 
probabilidade de vir a ocorrer deve 
notificar sem demora a Comissão e os 
Estados-Membros que por ela possam ser 
afetados.

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que 
provoque ou possa provocar efeitos 
transfronteiriços, o Estado-Membro em que 
a catástrofe tiver ocorrido ou tenha 
probabilidade de vir a ocorrer deve 
notificar sem demora a Comissão, por 
intermédio do CRE, e os 
Estados-Membros que por ela possam ser 
afetados.
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Or. it

Alteração 194
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que possa 
resultar num pedido de assistência de um 
ou mais Estados-Membros, o 
Estado-Membro em que a emergência tiver 
ocorrido ou tenha probabilidade de vir a 
ocorrer deve notificar sem demora a 
Comissão, sempre que seja possível prever 
um eventual pedido de assistência através 
do CRE, de modo que a Comissão possa, 
se necessário, informar os outros 
Estados-Membros e fazer intervir os seus 
serviços competentes.

2. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que possa 
resultar num pedido de assistência de um 
ou mais Estados-Membros, o 
Estado-Membro em que a catástrofe tiver 
ocorrido ou tenha probabilidade de vir a 
ocorrer deve notificar sem demora a 
Comissão, sempre que seja possível prever
um eventual pedido de assistência através 
do CRE, de modo que a Comissão possa, 
se necessário, informar os outros 
Estados-Membros e fazer intervir os seus 
serviços competentes.

Or. en

Justificação

O artigo 4.º (Definições) aborda as "catástrofes", não as "emergências". De igual forma, é 
feita uma referência no artigo 1.º a catástrofes e não a emergências. A fim de assegurar 
coerência no relatório, deve-se manter a utilização da mesma palavra:  catástrofe. Além 
disso, anteriormente a frase refere a palavra "catástrofe" e não "emergência".

Alteração 195
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que possa 

2. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE que possa 
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resultar num pedido de assistência de um 
ou mais Estados-Membros, o Estado-
Membro em que a emergência tiver 
ocorrido ou tenha probabilidade de vir a 
ocorrer deve notificar sem demora a 
Comissão, sempre que seja possível prever 
um eventual pedido de assistência através 
do CRE, de modo que a Comissão possa, 
se necessário, informar os outros 
Estados-Membros e fazer intervir os seus 
serviços competentes.

resultar num pedido de assistência de um 
ou mais Estados-Membros, o Estado-
Membro em que a emergência tiver 
ocorrido ou tenha probabilidade de vir a 
ocorrer deve notificar sem demora a 
Comissão através do CRE, de modo que o 
CRE possa, se necessário, informar os 
países participantes e fazer intervir os seus 
serviços competentes.

Or. it

Alteração 196
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 14- n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições do presente artigo 
devem aplicar-se, mutatis mutandis, aos 
países a que se refere o artigo 28, n.° 1, 
que pretendam beneficiar da assistência 
prestada pelo Mecanismo.

Or. it

Alteração 197
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE, um 
Estado-Membro pode pedir assistência 
através do CRE. O pedido deve ser tão 
específico quanto possível.

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE, os 
Estados-Membros afetados podem pedir 
assistência através do CRE. O pedido deve 
ser tão específico quanto possível.
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Or. en

Alteração 198
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE, um Estado-
Membro pode pedir assistência através do 
CRE. O pedido deve ser tão específico 
quanto possível.

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções no território da UE, um Estado-
Membro pode pedir assistência através do 
CRE. O pedido deve ser específico e 
conter
no mínimo:
(a) o tipo de catástrofe de grandes 
proporções,
(b) a zona afetada pela catástrofe, bem 
como os tipos de potencial ameaça que 
representa,
(c) os recursos financeiros, o calendário e 
os recursos materiais necessários para 
fazer face a uma catástrofe de grandes 
proporções que está iminente ou já 
ocorreu.

Or. cs

Justificação

Em caso de ocorrência de catástrofes de grandes proporções, a comunicação de informações 
precisas pelo Estado-Membro, no seu pedido, permite que a assistência ao abrigo do 
mecanismo seja mais eficaz, direcionada e eficiente em termos de custos, para além de 
possibilitar um cumprimento mais célere do objetivo almejado, o que é de importância
capital quando se responde a catástrofes.

Alteração 199
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em situações de risco acrescido, um 
Estado-Membro pode também pedir 
assistência sob a forma de um 
posicionamento antecipado e temporário de 
capacidades de resposta.

2. Em circunstâncias excecionais de risco 
acrescido, um Estado-Membro pode 
também pedir assistência sob a forma de 
um posicionamento antecipado e 
temporário de capacidades de resposta.

Or. en

Alteração 200
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Encaminhar o pedido para os pontos de 
contacto de outros Estados-Membros;

(a) Encaminhar o pedido para os pontos de 
contacto de outros países participantes;

Or. it

Alteração 201
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reunir informações validadas sobre a 
catástrofe e divulgá-las aos outros
Estados-Membros;

(b) Reunir informações validadas sobre a 
catástrofe e divulgá-las aos países 
participantes;

Or. it

Alteração 202
Anna Rosbach
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Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Propor um plano de resposta com base 
nas necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos, bem como 
exortar os Estados-Membros a 
mobilizarem meios específicos da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência de acordo com o plano;

(c) Em conjunto com o Estado-Membro 
ou os Estados-Membros que o solicitem,
propor um plano de resposta com base nas 
necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos, bem como 
exortar os Estados-Membros a 
mobilizarem meios específicos da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência de acordo com o plano;

Or. en

Alteração 203
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Propor um plano de resposta com base 
nas necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos, bem como 
exortar os Estados-Membros a 
mobilizarem meios específicos da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência de acordo com o plano;

(c) Propor um plano de resposta com base 
nas necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos, bem como, 
através do CRE, exortar os países 
participantes a mobilizarem meios 
específicos da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência de acordo com o 
plano;

Or. it

Alteração 204
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Propor um plano de resposta com base 
nas necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos, bem como 
exortar os Estados-Membros a 
mobilizarem meios específicos da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência de acordo com o plano;

(c) Propor um plano de resposta com base 
nas necessidades no terreno e em planos de 
contingência preestabelecidos;

Or. de

Alteração 205
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Facilitar a mobilização de equipas, 
peritos, módulos e meios de intervenção 
para além dos recursos da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência;

(d) Facilitar e agilizar a rápida
mobilização de equipas, peritos, módulos e 
meios de intervenção para além dos 
recursos da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência;

Or. en

Alteração 206
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Realizar as ações adicionais 
necessárias para alcançar os objetivos 
enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. de
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Alteração 207
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer Estado-Membro ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência deve 
determinar rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informar desse facto o Estado-
Membro requerente através do CECIS, 
indicando o âmbito e as modalidades da 
assistência que possa prestar. O CRE 
informa os Estados-Membros.

4. Qualquer país participante ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência deve 
determinar rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informar desse facto o Estado-
Membro requerente através do CECIS, 
indicando o âmbito e as modalidades da 
assistência que possa prestar. O CRE 
informa os países participantes.

Or. it

Alteração 208
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A direção das intervenções de 
assistência é da responsabilidade do 
Estado-Membro requerente. As autoridades 
do Estado-Membro requerente devem 
estabelecer orientações e, se necessário, 
definir os limites das missões confiadas aos 
módulos ou a outras capacidades de 
intervenção. Os pormenores da execução 
dessas missões devem ficar a cargo do 
responsável nomeado pelo Estado-
Membro que presta assistência. O Estado-
Membro requerente pode também solicitar 
a mobilização de uma equipa de peritos 
para o apoiar na sua avaliação, facilitar a 
coordenação no terreno (entre equipas dos 
Estados-Membros), prestar consultoria 
técnica, ou contribuir para a realização de 
qualquer outra tarefa considerada 

5. A direção das intervenções de 
assistência é da responsabilidade do 
Estado-Membro requerente. As autoridades 
do Estado-Membro requerente devem 
estabelecer orientações e, se necessário, 
definir os limites das missões confiadas aos 
módulos ou a outras capacidades de 
intervenção. Os pormenores da execução 
dessas missões devem ficar a cargo do 
responsável nomeado pelo país 
participante que presta assistência. O 
Estado-Membro requerente pode também 
solicitar a mobilização de uma equipa de 
peritos para o apoiar na sua avaliação, 
facilitar a coordenação no terreno (entre 
equipas dos países participantes), prestar 
consultoria técnica, ou contribuir para a 
realização de qualquer outra tarefa 
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necessária. considerada necessária.

Or. it

Alteração 209
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 15- n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As disposições do presente artigo 
devem aplicar-se, mutatis mutandis, aos 
países a que se refere o artigo 28, n.° 1, 
que pretendam beneficiar da assistência 
prestada pelo Mecanismo.

Or. it

Alteração 210
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Promover uma resposta coerente em caso 
de catástrofe de grandes proporções fora da 
UE

Favorecer uma resposta coerente em caso 
de catástrofe de grandes proporções fora da 
UE

Or. it

Alteração 211
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções fora da UE, o país afetado, as 
Nações Unidas ou uma das suas agências,
ou uma organização internacional 
competente pode requerer assistência 
através do CRE.

1. Em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de uma catástrofe de grandes 
proporções fora da UE, o país afetado, as 
Nações Unidas ou uma das suas agências, 
ou uma organização internacional 
humanitária e/ou civil competente pode 
requerer assistência através do CRE.

Or. en

Alteração 212
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão procura assegurar a 
coerência da assistência prestada através 
das seguintes ações:

2. A Comissão, por intermédio do CRE,
procura assegurar a coerência da 
assistência prestada através das seguintes 
ações:

Or. it

Alteração 213
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Manutenção de um diálogo permanente 
com os pontos de contacto dos 
Estados-Membros, a fim de garantir que a 
resposta europeia de emergência contribua 
com eficácia e coerência, ao abrigo do 
Mecanismo, para a ação geral de socorro, 
nomeadamente:

(a) Manutenção de um diálogo permanente 
com os pontos de contacto dos 
Estados-Membros, a fim de garantir que a 
resposta europeia a catástrofes contribua 
com eficácia e coerência, ao abrigo do 
Mecanismo, para a ação geral de socorro, 
nomeadamente:
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Or. en

Alteração 214
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – alínea ) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Manutenção de um diálogo permanente 
com os pontos de contacto dos 
Estados-Membros, a fim de garantir que a 
resposta europeia de emergência contribua 
com eficácia e coerência, ao abrigo do 
Mecanismo, para a ação geral de socorro, 
nomeadamente:

(a) Manutenção de um diálogo permanente 
com os pontos de contacto dos países 
participantes, a fim de garantir que a 
resposta europeia de emergência contribua 
com eficácia e coerência, ao abrigo do 
Mecanismo, para a ação geral de socorro, 
nomeadamente:

Or. it

Alteração 215
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– informando sem demora os 
Estados-Membros de todos os pedidos de 
assistência,

– informando sem demora os países 
participantes de todos os pedidos de 
assistência,

Or. it

Alteração 216
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a) – travessão 4



AM\916468PT.doc 35/55 PE496.668v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

– fornecendo uma panorâmica da 
assistência que está a ser oferecida por 
Estados-Membros e outros intervenientes,

– fornecendo uma panorâmica da 
assistência que está a ser oferecida por 
países participantes e outros 
intervenientes,

Or. it

Alteração 217
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proposta imediata de um plano de 
resposta baseado nas necessidades no 
terreno e em planos de contingência 
preestabelecidos, e apelo aos 
Estados-Membros para que mobilizem as 
capacidades específicas da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência de 
acordo com o plano;

(b) Proposta imediata de um plano de 
resposta baseado nas necessidades no 
terreno e em planos de contingência 
preestabelecidos, e apelo aos países 
participantes para que mobilizem as 
capacidades específicas da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência de 
acordo com o plano;

Or. it

Alteração 218
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer Estado-Membro ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência deve 
determinar rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informar desse facto o CRE, 
através do CECIS, indicando o âmbito e as 
modalidades da assistência que possa 

5. Qualquer país participante ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência deve 
determinar rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informar desse facto o CRE, 
através do CECIS, indicando o âmbito e as 
modalidades da assistência que possa 
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prestar. O CRE informa os 
Estados-Membros.

prestar. O CRE informa os países 
participantes.

Or. it

Alteração 219
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Quando adequado, a Comissão pode 
decidir, caso a caso, realizar tarefas 
adicionais para garantir a coerência da 
assistência prestada.

Suprimido

Or. de

Alteração 220
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. O papel da Comissão referido no 
presente artigo não afeta as competências 
nem a responsabilidade dos 
Estados-Membros relativamente às suas 
equipas, módulos e outros meios de apoio, 
incluindo capacidades militares. Em 
especial, o apoio dado pela Comissão com 
vista a assegurar a coerência não pressupõe 
que sejam dadas ordens às equipas, 
módulos e outros meios de apoio dos 
Estados-Membros, os quais devem ser 
mobilizados numa base voluntária de 
acordo com a coordenação a nível central e 
no terreno.

10. O papel da Comissão referido no 
presente artigo não afeta as competências 
nem a responsabilidade dos países 
participantes relativamente às suas 
equipas, módulos e outros meios de apoio, 
incluindo capacidades militares. Em 
especial, o apoio dado pela Comissão com 
vista a assegurar a coerência não pressupõe 
que sejam dadas ordens às equipas, 
módulos e outros meios de apoio dos 
países participantes, os quais devem ser 
mobilizados numa base voluntária de 
acordo com a coordenação a nível central e 
no terreno.

Or. it
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Alteração 221
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Os Estados-Membros que prestem a 
assistência de emergência referida no n.º 1 
devem manter o CRE plenamente 
informado das suas atividades.

12. Os países participantes que prestem a 
assistência de emergência referida no n.º 1 
devem manter o CRE plenamente 
informado das suas atividades.

Or. it

Alteração 222
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. As equipas e módulos dos 
Estados-Membros no terreno que 
participem numa intervenção ao abrigo do 
Mecanismo devem estabelecer estreitos 
contactos com o CRE e as equipas de 
peritos no terreno, tal como referido no 
n.º 2, alínea a), segundo travessão.

13. As equipas e módulos dos países 
participantes  no terreno que participem 
numa intervenção ao abrigo do Mecanismo 
devem estabelecer estreitos contactos com 
o CRE e as equipas de peritos no terreno, 
tal como referido no n.º 2, alínea a), 
segundo travessão.

Or. it

Alteração 223
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode selecionar, designar e 1. A Comissão pode selecionar, designar e 



PE496.668v03-00 38/55 AM\916468PT.doc

PT

enviar uma equipa de peritos composta por 
peritos disponibilizados pelos 
Estados-Membros, pela Comissão e por 
outros serviços e agências da União, pelo 
OCHA ou por outras organizações 
internacionais, consoante a especificidade 
da missão, em caso de catástrofe de 
grandes proporções na UE, em 
conformidade com o disposto no 
artigo 15.º, n.º 5, ou em resposta a um 
pedido de apoio especializado em matéria 
de prevenção e preparação, tal como 
referido no artigo 13.º, n.º 2.

enviar uma equipa de peritos composta por 
peritos disponibilizados por países 
participantes, pela Comissão e por outros 
serviços e agências da União, pelo OCHA 
ou por outras organizações internacionais, 
consoante a especificidade da missão, em 
caso de catástrofe de grandes proporções 
na UE, em conformidade com o disposto 
no artigo 15.º, n.º 5, ou em resposta a um 
pedido de apoio especializado em matéria 
de prevenção e preparação, tal como 
referido no artigo 13.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 224
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os Estados-Membros designam peritos 
que, sob a sua responsabilidade, podem ser 
mobilizados no quadro de equipas de 
peritos;

(a) Os países participantes designam 
peritos que, sob a sua responsabilidade, 
podem ser mobilizados no quadro de 
equipas de peritos;

Or. it

Alteração 225
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de envio de equipas de peritos, 
estas devem facilitar a coordenação entre 
as equipas de intervenção dos 
Estados-Membros e estabelecer a ligação 
com as autoridades competentes do Estado 

4. No caso de envio de equipas de peritos, 
estas devem facilitar a coordenação entre 
as equipas de intervenção dos países 
participantes e estabelecer a ligação com 
as autoridades competentes do Estado 
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requerente. O CRE deve manter um 
contacto estreito com as equipas de peritos 
e prestar-lhes orientação e apoio logístico 
ou de outro tipo.

requerente. O CRE deve manter um 
contacto estreito com as equipas de peritos 
e prestar-lhes orientação e apoio logístico 
ou de outro tipo.

Or. it

Alteração 226
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, se necessário, 
mobilizar o apoio logístico e meios de 
assistência para apoiar equipas de peritos, 
módulos de Estados-Membros e outras 
capacidades de resposta mobilizadas no 
âmbito do Mecanismo.

Suprimido

Or. en

Alteração 227
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, se necessário, 
mobilizar o apoio logístico e meios de 
assistência para apoiar equipas de peritos, 
módulos de Estados-Membros e outras 
capacidades de resposta mobilizadas no 
âmbito do Mecanismo.

5. A Comissão pode, se necessário, 
mobilizar o apoio logístico e meios de 
assistência para apoiar equipas de peritos, 
módulos de países participantes e outras 
capacidades de resposta mobilizadas no 
âmbito do Mecanismo.

Or. it
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Alteração 228
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Comunicação e partilha de informações 
sobre o equipamento e os recursos de 
transporte que os Estados-Membros
possam disponibilizar, tendo em vista 
facilitar a colocação em comum desse 
equipamento ou desses recursos de 
transporte;

(a) Comunicação e partilha de informações 
sobre o equipamento e os recursos de 
transporte existentes que os 
Estados-Membros possam disponibilizar, 
tendo em vista facilitar a colocação em 
comum desse equipamento ou desses 
recursos de transporte;

Or. en

Alteração 229
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode complementar o 
transporte proporcionado pelos 
Estados-Membros através da 
disponibilização dos recursos de 
transporte adicionais necessários para 
garantir uma resposta rápida a catástrofes 
de grandes proporções.

Suprimido

Or. de

Alteração 230
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O montante de 276 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 3 «Segurança 
e Cidadania» do quadro financeiro e o 
montante de 237 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 4 «A Europa 
Global».

70 % do montante provém da rubrica 3 
«Segurança e Cidadania» do quadro 
financeiro e os restantes 30 % desse
montante provém da rubrica 4 «A Europa 
Global».

O montante afetado a este fundo precisa 
de ter uma gestão flexível, de modo a 
poder ser reforçado sempre que as 
circunstâncias o exijam.

Or. en

Alteração 231
Rebecca Taylor

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante de 276 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 3 «Segurança 
e Cidadania» do quadro financeiro e o
montante de 237 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 4 «A Europa 
Global».

55 % desse montante provém da rubrica 3 
«Segurança e Cidadania» do quadro 
financeiro e 45 % desse montante provém 
da rubrica 4 «A Europa Global».

Or. en

Justificação

As proporções para cada rubrica dadas pela Comissão sob a forma de percentagens são 
iguais a 54% e 46%. Por razões de simplificação, estas percentagens foram ajustadas para 
55% e 45%. 

Alteração 232
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Da dotação global referida no primeiro 
parágrafo, pelo menos 20% são afetados a 
ações gerais, ao abrigo do artigo 20.º.

Or. en

Alteração 233
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 20 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São elegíveis para assistência financeira as 
seguintes ações gerais:

São elegíveis para assistência financeira as 
seguintes ações gerais visando aumentar a 
prevenção, a preparação e a eficácia das 
respostas:

Or. en

Alteração 234
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 20 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ações de informação, educação e 
sensibilização do público e ações de 
divulgação conexas, destinadas a 
minimizar os efeitos das catástrofes nos 
cidadãos da União e a ajudá-los a proteger-
-se de forma mais eficaz;

d) Ações de informação, educação e 
sensibilização do público e ações de 
divulgação conexas, destinadas a envolver 
os cidadãos na prevenção e na 
minimização dos efeitos das catástrofes na
União e a ajudá-los a proteger-se de forma 
mais eficaz;

Or. pt
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Alteração 235
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 20 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assistência técnica para conceber 
instrumentos excecionais necessários à 
organização da recuperação.

Or. en

Alteração 236
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Elaboração de planos de gestão de 
riscos e de uma análise dos riscos a nível 
da União;

a) Elaboração e atualização de planos de 
gestão de riscos e de uma análise dos riscos 
a nível da União;

Or. pt

Alteração 237
Georgios Koumoutsakos

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Elaboração de planos de gestão de 
riscos e de uma análise dos riscos a nível 
da União;

(a) Elaboração de planos de gestão de 
riscos e de uma análise dos riscos a nível 
da União, bem como o cofinanciamento de 
projetos, estudos, seminários e inquéritos;

Or. en
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Alteração 238
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento e manutenção de uma 
capacidade de intervenção rápida, através 
de uma rede de peritos dos 
Estados-Membros com formação 
específica e que possam estar rapidamente 
disponíveis para ajudar nas funções de 
vigilância, informação e coordenação do 
CRE;

(c) Desenvolvimento e manutenção de uma 
rede de peritos dos Estados-Membros com 
formação específica e que possam estar 
rapidamente disponíveis para ajudar nas 
funções de vigilância, informação e 
coordenação do CRE;

Or. en

Alteração 239
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Colaboração com a União Europeia 
visando a criação de estratégias de 
recuperação integradas que tenham em 
conta a cooperação interinstitucional e a 
gestão coordenada dos recursos técnicos e 
económicos;

Or. en

Alteração 240
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea g) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 
25% dos custos elegíveis totais.

A contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 
10% dos custos elegíveis totais.

Or. en

Justificação

É excessivo pedir que a União suporte até 25% dos custos de manutenção de recursos que 
podem nunca ser utilizados e servirá apenas para aumentar os custos ainda mais.

Alteração 241
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea g) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 25%
dos custos elegíveis totais.

A contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 40%
dos custos elegíveis totais.

Or. pt

Alteração 242
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea h) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações empreendidas de acordo com a 
presente alínea devem basear-se numa 
avaliação exaustiva das necessidades e 
numa rigorosa análise custo-benefício por 

As ações empreendidas de acordo com a 
presente alínea devem basear-se numa 
avaliação exaustiva das necessidades e 
numa rigorosa análise custo-benefício por 
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tipo de capacidade, tendo em conta a 
probabilidade e o impacto dos riscos em 
questão. A contribuição financeira da 
União para as ações a que se refere a 
presente alínea não pode ser superior a 
85% dos custos elegíveis totais;

tipo de capacidade, tendo em conta a 
probabilidade e o impacto dos riscos em 
questão. A contribuição financeira da 
União para as ações a que se refere a 
presente alínea não pode ser superior a 
50% dos custos elegíveis totais;

Or. en

Alteração 243
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea h) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações empreendidas de acordo com a 
presente alínea devem basear-se numa 
avaliação exaustiva das necessidades e 
numa rigorosa análise custo-benefício por 
tipo de capacidade, tendo em conta a 
probabilidade e o impacto dos riscos em 
questão. A contribuição financeira da 
União para as ações a que se refere a 
presente alínea não pode ser superior a 
85% dos custos elegíveis totais;

As ações empreendidas de acordo com a 
presente alínea devem basear-se numa 
avaliação exaustiva das necessidades e 
numa rigorosa análise custo-benefício por 
tipo de capacidade, tendo em conta a 
natureza horizontal da capacidade, o seu 
elevado nível de especialização e custo, ou 
a probabilidade e o impacto dos riscos em 
questão. A contribuição financeira da 
União para as ações a que se refere a 
presente alínea não pode ser superior a 
90% dos custos elegíveis totais;

Or. pt

Alteração 244
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Garantia da disponibilidade das 
capacidades logísticas necessárias para 
prestar assistência técnica e apoio à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência, às equipas de peritos e a 
outros módulos e capacidades de resposta 

(i) Garantia da disponibilidade das 
capacidades logísticas básicas para prestar 
apoio às equipas de peritos e a outros 
módulos e capacidades de resposta 
enviados ao abrigo do Mecanismo, bem 
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enviados ao abrigo do Mecanismo, bem 
como a outros intervenientes no terreno;

como a outros intervenientes no terreno;

Or. en

Alteração 245
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Apoio aos Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de ajuda de 
emergência em centros logísticos no 
território da UE.

(j) Apoio aos Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de resposta 
a catástrofes no território da UE.

Or. en

Justificação

Não é necessário o armazenamento de meios em centros, quando a maior parte do 
equipamento é, normalmente, parte integrante da resposta a catástrofes de cada 
Estado-Membro.

Alteração 246
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mobilização das capacidades referidas 
no artigo 21.º, alíneas g), h) e i), em caso 
de catástrofe de grandes proporções, 
mediante pedido da Comissão por 
intermédio do CRE;

(b) Mobilização das capacidades referidas 
no artigo 21.º, alíneas g), h) e i), em caso 
de catástrofe de grandes proporções, em 
resposta a um pedido por intermédio do 
CRE;

Or. en
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Alteração 247
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mobilização das capacidades referidas 
no artigo 21.º, alíneas g), h) e i), em caso 
de catástrofe de grandes proporções, 
mediante pedido da Comissão por 
intermédio do CRE;

(b) Mobilização das capacidades referidas 
no artigo 21.º, alíneas g),h) e i), em caso de 
catástrofe de grandes proporções, quando 
um pedido de assistência for dirigido ao 
CRE e por este dirigido aos países 
participantes;

Or. it

Alteração 248
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 22 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio aos Estados-Membros na 
facilitação do acesso a equipamento, 
recursos de transporte e logística conexa, 
tal como especificado no artigo 23.º;

(c) Apoio aos Estados-Membros na 
facilitação do acesso a equipamento, 
recursos de transporte e logística conexa, 
tal como especificado no artigo 23.º, dando 
prioridade aos Estados-Membros que não 
disponham de equipamento e recursos 
para fazer face a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo Homem;

Or. en

Alteração 249
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 22 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Quaisquer outras ações de apoio e 
complementares que se revelem 
necessárias no quadro do Mecanismo 
para alcançar os objetivos previstos no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Or. de

Alteração 250
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Comunicação e partilha de informações 
sobre o equipamento e os recursos de 
transporte que os Estados-Membros
possam disponibilizar, tendo em vista 
facilitar a colocação em comum desse 
equipamento ou desses recursos de 
transporte;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 251
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d) – marca 4

Texto da Comissão Alteração

. a assistência foi aceite por um país 
requerente, pelas Nações Unidas ou as suas 
agências, ou por uma organização 
internacional relevante, no quadro do 
Mecanismo;

. a assistência foi aceite por um país 
requerente, pelas Nações Unidas ou as suas 
agências, ou por uma organização 
internacional civil e/ou humanitária
relevante, no quadro do Mecanismo;

Or. en
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Alteração 252
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O montante do apoio financeiro da 
União para recursos de transporte e 
logística conexa não pode ser superior a 
85% do custo elegível total. O apoio 
financeiro da União para recursos de 
transporte e logística conexa pode cobrir 
um máximo de 100% do custo elegível 
total quando estiver preenchido um dos 
seguintes critérios:

2. O montante do apoio financeiro da 
União para recursos de transporte e 
logística conexa não pode ser superior a 
50% do custo elegível total.

Or. en

Alteração 253
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os custos dizem respeito a operações 
de logística em plataformas de transportes 
(incluindo, entre outras, operações de 
carga e descarga e aluguer de espaço de 
armazenagem);

Suprimido

Or. en

Alteração 254
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os custos dizem respeito ao transporte 
local e são necessários para facilitar a 
colocação em comum das capacidades ou 
uma prestação coordenada da assistência;

Suprimido

Or. en

Alteração 255
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos dizem respeito ao transporte 
das capacidades referidas no artigo 21.º, 
alíneas g), h) e i).

Suprimido

Or. en

Alteração 256
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

As subvenções ao abrigo da presente 
decisão podem ser concedidas a pessoas 
coletivas de direito público ou de direito 
privado.

As subvenções ao abrigo da presente 
decisão podem ser concedidas a pessoas 
coletivas de direito público.

Or. en

Alteração 257
Philippe Juvin, Maurice Ponga
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Proposta de decisão
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros e 
organizações internacionais

Participação de países e territórios 
ultramarinos, países terceiros e 
organizações internacionais

Or. fr

Alteração 258
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta de decisão
Artigo 28 – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

- a-A) Países e territórios ultramarinos 
enumerados no Anexo II do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

Or. fr

Alteração 259
Alojz Peterle

Proposta de decisão
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência financeira referida nos 
artigos 20.º e 21.º, alíneas a) a f), pode 
igualmente ser concedida a países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança e a potenciais países 
candidatos que não participem no 
Mecanismo.

2. A assistência financeira referida nos 
artigos 20.º e 21.º, alíneas a) a f), pode 
igualmente ser concedida aos potenciais 
países candidatos que não participem no 
Mecanismo e a países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança, na 
medida em que essa assistência é 
complementar dos fundos do Instrumento 
de Assistência de Pré-Adesão (IPA) e do
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria (IEVP).



AM\916468PT.doc 53/55 PE496.668v03-00

PT

Or. sl

Justificação

Os financiamentos obtidos a título do Mecanismo de Proteção Civil da União deveriam ser 
complementares dos fundos provenientes de outras fontes, como o IPA e o IEVP, dado que 
seria assim possível assegurar um maior financiamento das atividades da proteção civil para 
os países candidatos e potenciais candidatos, bem como para os países da Política da 
Vizinhança.

Alteração 260
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando um país terceiro apresentar 
uma proposta, os Estados-Membros serão 
consultados sobre todas as ações previstas 
nas quais participem e podem levantar 
objeções às referidas ações com países 
terceiros que possam ter impacto sobre os 
respetivos interesses de segurança
nacional.

Or. en

Alteração 261
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Exercício da delegação

1. A competência para adotar atos 
delegados é conferida à Comissão nas 
condições estabelecidas no presente 
artigo..
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2. O poder de adotar atos delegados a que 
se refere o n.º 2 do artigo 1.º-A é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2020.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o n.° 2 do artigo 1.º-A pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.  A decisão de 
revogação faz cessar a delegação de 
poderes especificados na decisão.  Entra 
em vigor no dia seguinte ao da publicação 
da decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior 
especificada na mesma.  A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Qualquer ato delegado adotado nos 
termos do n.2 do artigo 1.º -A só entra em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do referido ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes da expiração desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
tencionam formular objeções.  Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse período é prolongado por 
dois meses

Or. it

Alteração 262
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 30 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) Candidaturas a financiamentos, 
provenientes de países terceiros.

Or. en

Alteração 263
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Quando o 
comité não emite parecer, a Comissão não 
adota o projeto de ato de execução, sendo 
aplicável o disposto no artigo 5.º, n.º 4, 
terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Na falta 
de parecer do Comité, incluindo sobre 
questões de segurança nacional, a 
Comissão não pode adotar o projeto de ato 
de execução, aplicando-se o terceiro 
parágrafo do n.º 4 do artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en


