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Amendamentul 149
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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,

– facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în caz de dezastre și, în cazul 
în care este necesar și după caz, asigurarea 
legăturii cu autoritățile competente ale 
statului care solicită asistență,

Or. en

Amendamentul 150
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(e) creează 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;

Or. it

Amendamentul 151
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creează și menține capacitatea de 
furnizare de sprijin logistic și asistență 

(e) creează și menține capacitatea de 
furnizare de sprijin logistic și asistență 
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pentru echipele de experți, module și alte 
capacități de răspuns desfășurate în temeiul 
mecanismului, precum și pentru alți actori 
de la fața locului;

pentru echipele de experți, module și alte 
capacități de răspuns desfășurate în temeiul 
mecanismului, care vin în sprijinul și 
completarea eforturilor altor actori de la 
fața locului, inclusiv ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 152
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență în 
cadrul platformelor logistice de pe 
teritoriul Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență în 
cadrul platformelor logistice de pe 
teritoriul Uniunii;

eliminat

Or. de

Justificare

Nu se permite transferul competențelor în domeniul operațional.
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Amendamentul 154
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență în cadrul 
platformelor logistice de pe teritoriul 
Uniunii;

(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență și a
capacităților în cadrul platformelor 
logistice de pe teritoriul Uniunii, precum și 
în regiunile ultraperiferice și în țările și 
teritoriile de peste mări, care constituie 
puncte esențiale de sprijin în întreaga 
lume;

Or. fr

Amendamentul 155
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) susține crearea unor programe de 
evaluare voluntară la nivel de omologi 
pentru strategiile de pregătire ale statelor 
membre, pe baza unor criterii predefinite, 
ceea ce va permite formularea de 
recomandări care să consolideze nivelul 
de pregătire al Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 156
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) actualizează orientările privind 
sprijinul din partea țării-gazdă,
în cooperare cu statele membre, pe baza 
experienței operaționale;

Or. pl

Amendamentul 157
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 159
Philippe Juvin

Propunere de decizie
Articolul 7 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 160
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre depun eforturi în 
vederea dezvoltării de module, în special 
pentru a răspunde necesităților prioritare de 
intervenție sau de sprijin în cadrul 
mecanismului.

(1) Țările participante depun eforturi în 
vederea dezvoltării de module, în special 
pentru a răspunde necesităților prioritare de 
intervenție sau de sprijin în cadrul 
mecanismului.

Or. it

Amendamentul 161
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modulele cuprind resursele puse la 
dispoziție de unul sau mai multe state 
membre.

Modulele cuprind resursele puse la 
dispoziție de una sau mai multe țări 
participante.
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Or. it

Amendamentul 162
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri generale în materie de pregătire ale 
statelor membre

Măsuri generale în materie de pregătire ale 
țărilor participante

[Acest amendament înlocuiește „state membre” cu „țări participante” la articolul 9, 
articolul 10 alineatul (1) și la articolele 11, 12, 18 și 29.]

Or. it

Amendamentul 163
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre identifică în avans 
experții care pot participa ca membri ai 
echipelor de experți, astfel cum se prevede 
la articolul 7 litera (d).

(2) Statele membre identifică în avans 
experții care pot participa ca membri ai 
echipelor de experți, astfel cum se prevede 
la articolul 7 litera (d) și, cu sprijinul 
Comisiei, în cazul în care ar solicita acest 
sprijin, se ocupă de mobilizarea și 
trimiterea acestor echipe la fața locului.

Or. it

Amendamentul 164
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu sprijinul Comisiei, în cazul în 
care ar solicita acest sprijin, țările 
participante administrează furnizarea de 
sprijin logistic și asistență, astfel cum se 
menționează la articolul 7 litera (e). 

Or. it

Amendamentul 165
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau în considerare 
furnizarea, conform necesităților, a altor 
tipuri de sprijin pentru intervenții care 
poate fi pus la dispoziție de serviciile 
competente, cum ar fi personal și 
echipamente specializate pentru a face față 
unui anumit tip de dezastre, inclusiv în 
sensul articolului 16 alineatul (7), și 
mobilizarea de resurse, care pot fi furnizate 
de organizații neguvernamentale și alte 
entități relevante.

(3) Statele membre iau în considerare 
furnizarea, conform necesităților, a altor 
tipuri de sprijin pentru intervenții care 
poate fi pus la dispoziție de serviciile 
competente, cum ar fi personal și 
echipamente specializate pentru a face față 
unui anumit tip de dezastre, inclusiv în 
sensul articolului 16 alineatul (7), și 
mobilizarea de resurse, care pot fi furnizate 
de organizații neguvernamentale și alte 
entități relevante. Fiecare stat membru își 
rezervă dreptul de a face uz de capacitățile 
existente pe teritoriul său. 

Or. de

Amendamentul 166
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre desemnează punctele
de contact și informează Comisia în 

(6) Statele membre desemnează puncte de 
contact și informează Comisia în 
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consecință. consecință.

Or. en

Justificare

Unele state membre ar putea chiar să aibă mai multe puncte de contact, de exemplu la nivel 
subnațional.

Amendamentul 167
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
În planificarea și desfășurarea resurselor 
sale, fiecare stat membru pune accent pe 
riscurile care au fost identificate ca 
intrând în sfera sa de responsabilitate 
națională. Acesta abordează respectivele 
riscuri prin asigurarea capacităților 
adecvate. Responsabilitatea națională 
principală este completată de măsuri ale 
UE numai atunci când statul membru în 
cauză nu poate gestiona situația.

Or. de

Amendamentul 168
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și statele membre colaborează 
pentru a îmbunătăți planificarea 
operațiunilor de răspuns în cadrul 
mecanismului. În acest scop:

(1) Comisia și statele membre colaborează 
pentru a îmbunătăți planificarea 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
în cadrul mecanismului. În acest scop:
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Or. en

Amendamentul 169
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii, luând în considerare 
planurile de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 6;

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, se asigură că dezastrele de 
pe teritoriul și din afara Uniunii determină 
lecții care trebuie învățate, luând în 
considerare, acolo unde este cazul,
planurile de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 6;

Or. en

Amendamentul 170
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii, luând în considerare 
planurile de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 6;

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii, luând în considerare 
planurile de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 6, precum și 
efectele probabile ale schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 171
Rebecca Taylor

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Comisia stabilește contacte cu
factorii neguvernamentali implicați în 
protecția civilă și, dacă este posibil, 
înregistrează capacitățile pe care aceștia 
le pot pune la dispoziția operațiunilor în 
cadrul mecanismului.

Or. en

Justificare

Factorii neguvernamentali implicați în protecția civilă sunt deseori dispuși să participe la 
operațiuni în cadrul Uniunii și al unor țări terțe, deținând în mod frecvent ei înșiși propriile 
mijloace de protecție civilă. Ori de câte ori sunt dispuși să participe, sprijinul lor ar trebui să 
fie salutat și, dacă este posibil, încorporat dintr-un stadiu incipient.

Amendamentul 172
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre identifică și 
asigură sinergii între asistența în natură și 
finanțarea sub formă de ajutor umanitar 
furnizate de Uniune și statele membre în 
cadrul planificării operațiunilor de răspuns 
în afara Uniunii.

(2) Comisia și statele membre identifică și 
facilitează sinergiile între asistența în 
natură și finanțarea sub formă de ajutor 
umanitar furnizate de Uniune și statele 
membre în cadrul planificării operațiunilor 
de răspuns în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 173
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență

Capacitatea europeană de răspuns în caz de 
dezastre
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(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa 
impune adaptări tehnice în întregul text.)

Or. en

Justificare

Articolul 4 (Definiții) se ocupă de „dezastre”, nu de „urgențe” – în mod similar, în 
articolul 1 există o trimitere la dezastre, și nu la situații de urgență. În scopul coerenței 
raportului, ar trebui să fie utilizat același cuvânt: dezastru.

Amendamentul 174
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Capacitatea europeană de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități de răspuns 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre.

(1) Se instituie Capacitatea europeană de 
răspuns sub forma unui ansamblu de 
capacități de răspuns identificate în 
prealabil, puse în comun pe bază voluntară 
de către statele membre.

Or. en

Amendamentul 175
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Capacitatea europeană de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități de răspuns 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre.

(1) Se instituie Capacitatea europeană de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități de răspuns 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, la care 
acestea pot recurge.

Or. de
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Amendamentul 176
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia definește cerințele de calitate 
pentru capacitățile ce urmează a fi dedicate 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

(3) Comisia definește, în cooperare cu 
statele membre, cerințele de calitate pentru 
capacitățile ce urmează a fi dedicate 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

Or. ro

Amendamentul 177
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia instituie și gestionează un 
proces de certificare și înregistrare a 
capacităților pe care statele membre le pun 
la dispoziția Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

(4) Comisia instituie și gestionează un 
proces de certificare, înregistrare și 
auditare periodică a capacităților pe care 
statele membre le pun la dispoziția 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență.

Or. pt

Amendamentul 178
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul (6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
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Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență.

Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, în cazul în care 
o solicitare de asistență a fost adresată 
CRSU și redirecționată de CRSU către 
țările participante. Țările participante, 
prin CRSU, informează Comisia cât mai 
curând posibil cu privire la orice motive 
imperioase care le împiedică să pună la 
dispoziție capacitățile respective într-o 
anumită situație de urgență.

Or. it

Amendamentul 179
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia cât mai curând 
posibil cu privire la orice motive
imperioase care le împiedică să pună la 
dispoziție capacitățile respective într-o 
anumită situație de urgență.

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia în timp util cu privire 
la motivele care le împiedică să pună la 
dispoziție capacitățile respective într-o 
anumită situație de urgență.

Or. de

Amendamentul 180
Rebecca Taylor

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență.

(6) Capacitățile înregistrate în cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență sunt puse la dispoziție pentru 
operațiuni de răspuns în situații de urgență 
în temeiul mecanismului, la solicitarea 
Comisiei, prin CRSU. Statele membre 
informează Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la orice motive imperioase care 
le împiedică să pună la dispoziție 
capacitățile respective într-o anumită 
situație de urgență. Statele membre 
furnizează Comisiei o scurtă descriere a 
acestor motive imperioase.

Or. en

Justificare

Există multe situații în care, din motive ușor de înțeles, un stat membru nu ar mai putea 
participa la un ansamblu voluntar. Prin urmare, solicitarea unei explicații succinte cu privire 
la aceste motive imperioase, atunci când acestea există, nu ar părea nerezonabilă și ar 
contribui la durabilitatea CRSU.

Amendamentul 181
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă solicitarea de asistență implică o 
intervenție în afara granițelor Uniunii și a 
țărilor terțe participante, capacitățile 
înregistrate în Capacitatea europeană de 
răspuns în situații de urgență sunt puse la 
dispoziție sub rezerva acordului formal al 
țării participante care le gestionează, care 
este adus fără întârziere la cunoștința 
Comisiei prin CRSU.

Or. it
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Amendamentul 182
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a 
intervențiilor din partea Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență.

eliminat

Or. it

Justificare

Protecția civilă servește unui scop foarte nobil și cu siguranță nu ar trebui considerată drept 
instrument de propagandă subliminală.

Amendamentul 183
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Abordarea lacunelor în materie de 

capacitate
(1) Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate și, 
acționând în cooperare cu statele 
membre, identifică lacunele Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență.
(2) Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și a eliminării acestora în 
modul cel mai adecvat și mai eficient din 
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punct de vedere al costurilor, inclusiv prin 
următoarele metode:
(a) sprijinirea statelor membre interesate 
în sensul dezvoltării de capacități de 
răspuns care nu sunt disponibile sau nu 
sunt disponibile în cantități suficiente în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență sau 
(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.
(3) Capacitățile dezvoltate în conformitate 
cu prezentul articol sunt controlate și 
gestionate de către statele membre 
interesate. Comisia elaborează modele 
pentru acordurile între Comisie și statele 
membre implicate. Statele membre care 
gestionează capacitățile dețin 
responsabilitatea înregistrării acestora în 
conformitate cu procedurile naționale.
(4) Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Acestea sunt 
disponibile pentru operațiuni de răspuns 
în situații de urgență în cadrul 
mecanismului, la solicitarea Comisiei, 
prin CRSU. Atunci când nu sunt utilizate 
în cadrul mecanismului, capacitățile 
rămân disponibile pentru a fi utilizate în 
scopuri naționale de către statele membre 
care le gestionează. 
(5) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a capacităților 
dezvoltate în conformitate cu prezentul 
articol.
(6) Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul la fiecare doi ani 
cu privire la progresele înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor în materie de 
capacitate și la lacunele care persistă în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență.
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(7) Comisia poate defini, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
următoarele modalități privind 
dezvoltarea, gestionarea, întreținerea și 
punerea acestor capacități la dispoziția 
statelor membre, prin intermediul 
mecanismului:
(a) modalități de sprijinire a statelor 
membre în vederea dezvoltării de 
capacități de răspuns care nu sunt 
disponibile sau nu sunt disponibile în 
cantități suficiente în cadrul Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență;
(b) modalități de dezvoltare a unor 
capacități de răspuns la nivelul Uniunii 
care să servească drept bază comună de 
protecție împotriva riscurilor partajate;
(c) modalități de gestionare și întreținere 
a capacităților menționate la literele (a) și 
(b); 
(d) modalități de punere la dispoziția 
tuturor statelor membre a capacităților 
menționate la literele (a) și (b) prin 
intermediul mecanismului.
(8) Normele de aplicare menționate se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 31 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

În articolul 196 alineatul (1) din TFUE nu există niciun temei juridic pentru ca UE să dețină 
acest tip de responsabilitate și structură paralele pentru protecția împotriva dezastrelor, iar 
măsurile propuse nu respectă cerința de adiționalitate în protecția împotriva dezastrelor și 
principiul subsidiarității.

Amendamentul 184
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate și, 
acționând în cooperare cu statele 
membre, identifică lacunele Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență.

(1) Comisia monitorizează progresele 
înregistrate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în materie de capacitate. 
Statele membre sunt singurele 
responsabile pentru remedierea lacunelor 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență.

Or. de

Amendamentul 185
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și a eliminării acestora în 
modul cel mai adecvat și mai eficient din 
punct de vedere al costurilor, inclusiv prin 
următoarele metode:

eliminat

(a) sprijinirea statelor membre interesate 
în sensul dezvoltării de capacități de 
răspuns care nu sunt disponibile sau nu 
sunt disponibile în cantități suficiente în 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență sau 
(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.

Or. de

Justificare

Uniunea nu își poate dezvolta propriile capacități și nu poate dobândi competențe 
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operaționale. În plus, statele membre sunt singurele responsabile pentru remedierea 
lacunelor în ceea ce privește capacitățile.

Amendamentul 186
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și a eliminării acestora în modul 
cel mai adecvat și mai eficient din punct de 
vedere al costurilor, inclusiv prin 
următoarele metode:

(2) Comisia sprijină statele membre în 
vederea abordării lacunelor în materie de 
capacitate și, dacă se dorește acest lucru 
de către statele membre, a eliminării 
acestora în modul cel mai adecvat și mai 
eficient din punct de vedere al costurilor, 
inclusiv prin următoarele metode:

Or. en

Amendamentul 187
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.

(b) facilitarea accesului sau dezvoltarea 
de capacități de răspuns la nivelul Uniunii, 
atunci când acest lucru este mai eficient 
din punct de vedere al costurilor, care pot 
servi drept bază comună de protecție 
împotriva riscurilor partajate.

Or. en

Amendamentul 188
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate.

(b) dezvoltarea de capacități de răspuns la 
nivelul Uniunii, în cazurile în care acest 
lucru este mai eficient din punct de vedere 
al costurilor, care pot servi drept bază 
comună de protecție împotriva riscurilor 
partajate, inclusiv de capacități orizontale 
care sprijină operațiunile de răspuns în 
situații de urgență din punctul de vedere 
al evaluării, logisticii și coordonării, 
precum și de capacități de răspuns pentru 
dezastrele cu probabilitate redusă/de mare 
impact.

Or. pt

Amendamentul 189
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Acestea sunt disponibile 
pentru operațiuni de răspuns în situații de
urgență în cadrul mecanismului, la 
solicitarea Comisiei, prin CRSU. Atunci 
când nu sunt utilizate în cadrul 
mecanismului, capacitățile rămân 
disponibile pentru a fi utilizate în scopuri 
naționale de către statele membre care le 
gestionează.

(4) Capacitățile respective fac parte din 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență. Acestea sunt disponibile 
pentru operațiuni de răspuns în situații de 
urgență în cadrul mecanismului, în cazul în 
care o solicitare de asistență a fost 
adresată CRSU și redirecționată de CRSU 
către țările participante. Atunci când nu 
sunt utilizate în cadrul mecanismului, 
capacitățile rămân disponibile pentru a fi 
utilizate în scopuri naționale de către țările 
participante care le gestionează.

Or. it

Amendamentul 190
Rebecca Taylor
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Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În afara cadrului CRSU, statele 
membre trebuie încurajate să adopte o 
abordare regională, în măsura în care 
este posibil, utilizând ansambluri 
voluntare de resurse pe teritoriul lor în 
scopul maximizării utilizării eficiente a 
resurselor limitate. La cerere, Comisia 
furnizează informații, expertiză și 
tehnologii care să faciliteze această 
abordare.

Or. en

Justificare

Comisia intenționează să compare planurile de gestionare a riscurilor și să înființeze o 
Capacitate europeană de răspuns în situații de urgență în scopul soluționării tuturor 
lacunelor și deficiențelor care există în materie de capacitate pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene. Este posibil ca o abordare a UE pentru soluționarea acestor lacune să fie prea 
greoaie în anumite cazuri, unde colaborarea autorităților locale și punerea în comun a 
resurselor ar putea rezolva problema. În conformitate cu principiul subsidiarității, acest 
lucru ar trebui să fie mai degrabă încurajat decât mandatat.

Amendamentul 191
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și Comisia asigură o 
vizibilitate corespunzătoare a capacităților 
dezvoltate în conformitate cu prezentul 
articol.

eliminat

Or. it

Justificare

Protecția civilă servește unui scop foarte nobil și cu siguranță nu ar trebui considerată drept 
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instrument de propagandă subliminală.

Amendamentul 192
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia îndeplinește următoarele 
sarcini în ceea ce privește formarea, lecțiile 
învățate și diseminarea cunoștințelor:

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, îndeplinește următoarele sarcini 
în ceea ce privește formarea, exercițiile, 
lecțiile învățate și diseminarea 
cunoștințelor:

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că: 1: există cooperare între Comisie și statele membre în 
acest domeniu, și 2: este important să se includă exerciții, întrucât acest lucru contribuie la 
îmbunătățirea capacităților de răspuns în caz de dezastre ale statelor membre.

Amendamentul 193
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru în care s-a 
produs sau în care este probabil să se 
producă dezastrul notifică, fără întârziere, 
Comisia și celelalte state membre care pot 
fi afectate.

(1). În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
produce sau poate produce efecte 
transfrontaliere, statul membru în care s-a 
produs sau în care este probabil să se 
producă dezastrul notifică, fără întârziere, 
Comisia, prin CRSU, și celelalte state 
membre care pot fi afectate.

Or. it
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Amendamentul 194
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
poate determina o solicitare de asistență 
din partea unuia sau mai multor state 
membre, statul membru în care s-a produs 
sau în care este probabil să se producă 
situația de urgență notifică, fără întârziere, 
Comisia, în cazul în care poate fi anticipată 
o posibilă solicitare de asistență prin 
CRSU, pentru a permite Comisiei, după 
caz, să informeze celelalte state membre și 
să activeze serviciile sale competente.

(2) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
poate determina o solicitare de asistență 
din partea unuia sau mai multor state 
membre, statul membru în care s-a produs 
sau în care este probabil să se producă 
situația de dezastru notifică, fără întârziere, 
Comisia, în cazul în care poate fi anticipată 
o posibilă solicitare de asistență prin 
CRSU, pentru a permite Comisiei, după 
caz, să informeze celelalte state membre și 
să activeze serviciile sale competente.

Or. en

Justificare

Articolul 4 (Definiții) se ocupă de „dezastre”, nu de „urgențe” – în mod similar, în 
articolul 1 există o trimitere la dezastre și nu la situații de urgență. În scopul coerenței 
raportului ar trebui să fie utilizat același cuvânt: dezastru. În plus, mai devreme în teză, se 
face o trimitere la „dezastru”, nu la „o situație de urgență”.

Amendamentul 195
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
poate determina o solicitare de asistență 
din partea unuia sau mai multor state 
membre, statul membru în care s-a produs 
sau în care este probabil să se producă 
situația de urgență notifică, fără întârziere, 
Comisia, în cazul în care poate fi 

(2) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, care 
poate determina o solicitare de asistență 
din partea unuia sau mai multor state 
membre, statul membru în care s-a produs 
sau în care este probabil să se producă 
situația de urgență notifică, fără întârziere, 
Comisia, prin CRSU, pentru a permite 
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anticipată o posibilă solicitare de asistență 
prin CRSU, pentru a permite Comisiei, 
după caz, să informeze celelalte state 
membre și să activeze serviciile sale 
competente.

CRSU, după caz, să informeze țările 
participante și să activeze serviciile sale 
competente.

Or. it

Amendamentul 196
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol se aplică mutatis 
mutandis țărilor menționate la 
articolul 28 alineatul (1) care doresc să 
beneficieze de asistență în temeiul 
mecanismului.

Or. it

Amendamentul 197
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, un stat 
membru poate solicita asistență prin 
CRSU. Solicitarea trebuie să fie cât mai 
detaliată.

(1) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, statele 
membre afectate pot solicita asistență prin 
CRSU. Solicitarea trebuie să fie cât mai 
detaliată.

Or. en

Amendamentul 198
Pavel Poc
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Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, un stat 
membru poate solicita asistență prin 
CRSU. Solicitarea trebuie să fie cât mai
detaliată.

(1) În caz de dezastru major pe teritoriul 
Uniunii sau de iminență a acestuia, un stat 
membru poate solicita asistență prin 
CRSU. Solicitarea trebuie să fie detaliată și 
să conțină
cel puțin următoarele:
(a) tipul de dezastru major,
(b) regiunea afectată de dezastru, precum 
și tipurile de posibile amenințări pe care 
le presupune acesta,
(c) resursele financiare, intervalul de timp 
și resursele materiale necesare pentru a 
răspunde unui dezastru major care este 
iminent sau care a avut deja loc.

Or. cs

Justificare

În cazul unui dezastru major, o exactitate sporită a informațiilor primite de la statele membre 
ar face posibilă o acțiune mai eficientă, mai specifică și mai rentabilă în cadrul 
mecanismului, pe lângă faptul că ar permite o realizare mai rapidă a obiectivelor vizate, ceea 
ce are o importanță foarte mare pentru răspunsul în caz de dezastre.

Amendamentul 199
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În situațiile cu risc sporit, un stat 
membru poate solicita asistență și sub 
forma unei prepoziționări temporare a 
capacităților de răspuns.

(2) În circumstanțe excepționale cu risc 
sporit, un stat membru poate solicita 
asistență și sub forma unei prepoziționări 
temporare a capacităților de răspuns.

Or. en
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Amendamentul 200
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite solicitarea punctelor de 
contact din alte state membre;

(a) transmite solicitarea punctelor de 
contact din țările participante;

Or. it

Amendamentul 201
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) colectează informații validate cu privire 
la dezastru și le difuzează către statele 
membre;

(b) colectează informații validate cu privire 
la dezastru și le difuzează către țările 
participante;

Or. it

Amendamentul 202
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) propune un plan de răspuns având la 
bază necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil și invită 
statele membre să desfășoare capacități 
specifice din cadrul Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, în 
conformitate cu planul;

(c) împreună cu statul membru/statele 
membre care solicită acest lucru, propune 
un plan de răspuns având la bază 
necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil și invită 
statele membre să desfășoare capacități 
specifice din cadrul Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, în 
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conformitate cu planul;

Or. en

Amendamentul 203
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) propune un plan de răspuns având la 
bază necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil și invită 
statele membre să desfășoare capacități 
specifice din cadrul Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, în 
conformitate cu planul;

(c) propune un plan de răspuns având la 
bază necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil și, prin 
CRSU, invită țările participante să 
desfășoare capacități specifice din cadrul 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență, în conformitate cu planul;

Or. it

Amendamentul 204
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) propune un plan de răspuns având la 
bază necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil și invită 
statele membre să desfășoare capacități 
specifice din cadrul Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, în 
conformitate cu planul;

(c) propune un plan de răspuns având la 
bază necesitățile de pe teren și planuri de 
intervenție elaborate în prealabil;

Or. de

Amendamentul 205
Alda Sousa
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Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitează mobilizarea de echipe, 
experți, module și a altor mijloace de 
intervenție decât cele din cadrul Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență;

(d) facilitează și urgentează o mobilizare 
rapidă de echipe, experți, module și a altor 
mijloace de intervenție decât cele din 
cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 206
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) întreprinde acțiunile suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea obiectivului 
prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c).

eliminat

Or. de

Amendamentul 207
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice stat membru căruia îi este 
adresată o solicitare de asistență decide cu 
promptitudine dacă este în măsură să 
acorde asistența care i-a fost solicitată și 
informează statul membru solicitant în 
acest sens, prin intermediul CECIS, 
menționând anvergura și condițiile 
asistenței pe care o poate acorda. CRSU 

(4) Orice țară participantă căreia îi este 
adresată o solicitare de asistență decide cu 
promptitudine dacă este în măsură să 
acorde asistența care i-a fost solicitată și 
informează statul membru solicitant în 
acest sens, prin intermediul CECIS, 
menționând anvergura și condițiile 
asistenței pe care o poate acorda. CRSU 
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informează statele membre în permanență. informează țările participante în 
permanență.

Or. it

Amendamentul 208
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru solicitant are 
responsabilitatea de a coordona 
intervențiile prin care se furnizează
asistență. Autoritățile statului membru 
solicitant stabilesc orientările și, dacă este 
necesar, definesc limitele sarcinilor 
atribuite modulelor de intervenție sau altor 
capacități. Stabilirea detaliilor privind 
îndeplinirea acestor sarcini revine 
persoanei responsabile desemnate de statul 
membru care oferă asistență. Statul 
membru solicitant poate cere, de asemenea, 
trimiterea unei echipe de experți pentru a 
sprijini evaluarea efectuată de acesta, a 
facilita coordonarea la fața locului (între 
echipele statelor membre), a furniza 
consultanță tehnică sau sprijin pentru 
îndeplinirea oricăror alte sarcini necesare.

(5) Statul membru solicitant are 
responsabilitatea de a coordona 
intervențiile prin care se furnizează
asistență. Autoritățile statului membru 
solicitant stabilesc orientările și, dacă este 
necesar, definesc limitele sarcinilor 
atribuite modulelor de intervenție sau altor 
capacități. Stabilirea detaliilor privind 
îndeplinirea acestor sarcini revine 
persoanei responsabile desemnate de țara 
participantă care oferă asistență. Statul 
membru solicitant poate cere, de asemenea, 
trimiterea unei echipe de experți pentru a 
sprijini evaluarea efectuată de acesta, a 
facilita coordonarea la fața locului (între 
echipele țărilor participante), a furniza 
consultanță tehnică sau sprijin pentru 
îndeplinirea oricăror alte sarcini necesare.

Or. it

Amendamentul 209
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul articol se aplică mutatis 
mutandis țărilor menționate la 
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articolul 28 alineatul (1) care doresc să 
beneficieze de asistență în temeiul 
mecanismului.

Or. it

Amendamentul 210
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea coerenței cu privire la 
răspunsul în caz de dezastre majore în afara 
Uniunii

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 211
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În caz de dezastre majore în afara 
Uniunii sau de iminență a acestora, țara 
afectată, Organizația Națiunilor Unite sau 
agențiile acesteia ori o altă organizație 
internațională relevantă poate solicita 
asistență prin CRSU.

(1) În caz de dezastre majore în afara 
Uniunii sau de iminență a acestora, țara 
afectată, Organizația Națiunilor Unite sau 
agențiile acesteia ori o altă organizație 
internațională relevantă umanitară și/sau 
civilă poate solicita asistență prin CRSU.

Or. en

Amendamentul 212
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sprijină coerența cu privire la 
furnizarea de asistență prin următoarele 
măsuri:

(2) Comisia, prin CRSU, sprijină coerența 
cu privire la furnizarea de asistență prin 
următoarele măsuri:

Or. it

Amendamentul 213
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) menținerea unui dialog continuu cu 
punctele de contact ale statelor membre 
pentru a asigura, în cadrul efortului general 
de asistență, eficiența și coerența 
contribuției răspunsului european în 
situații de urgență prin intermediul 
mecanismului, în special prin:

(a) menținerea unui dialog continuu cu 
punctele de contact ale statelor membre 
pentru a asigura, în cadrul efortului general 
de asistență, eficiența și coerența 
contribuției răspunsului european în caz de 
dezastre prin intermediul mecanismului, în 
special prin:

Or. en

Amendamentul 214
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) menținerea unui dialog continuu cu 
punctele de contact ale statelor membre
pentru a asigura, în cadrul efortului general 
de asistență, eficiența și coerența 
contribuției răspunsului european în situații 
de urgență prin intermediul mecanismului, 
în special prin:

(a) menținerea unui dialog continuu cu 
punctele de contact ale țărilor participante
pentru a asigura, în cadrul efortului general 
de asistență, eficiența și coerența 
contribuției răspunsului european în situații 
de urgență prin intermediul mecanismului, 
în special prin:

Or. it
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Amendamentul 215
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea statelor membre, fără 
întârziere, cu privire la solicitările de 
asistență complete;

– informarea țărilor participante, fără 
întârziere, cu privire la solicitările de 
asistență complete;

Or. it

Amendamentul 216
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– furnizarea unei prezentări generale a 
asistenței oferite de statele membre și de 
alți actori;

– furnizarea unei prezentări generale a 
asistenței oferite de țările participante și 
de alți actori;

Or. it

Amendamentul 217
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezentarea imediată a unei propuneri 
de plan de răspuns având la bază 
necesitățile de pe teren și a unor planuri de 
intervenție elaborate în prealabil, precum și 
lansarea unei invitații către statele membre
de a desfășura capacități specifice din 

(b) prezentarea imediată a unei propuneri 
de plan de răspuns având la bază 
necesitățile de pe teren și a unor planuri de 
intervenție elaborate în prealabil, precum și 
lansarea unei invitații către țările 
participante de a desfășura capacități 
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cadrul Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență, în conformitate cu 
planul;

specifice din cadrul Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, în 
conformitate cu planul;

Or. it

Amendamentul 218
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice stat membru căruia îi este 
adresată o solicitare de asistență decide cu 
promptitudine dacă este în măsură să 
acorde asistența care i-a fost solicitată și 
informează CRSU în acest sens, prin 
intermediul CECIS, menționând amploarea 
și condițiile asistenței pe care ar putea-o 
acorda. CRSU informează statele membre
în permanență.

(5) Orice țară participantă căreia îi este 
adresată o solicitare de asistență decide cu 
promptitudine dacă este în măsură să 
acorde asistența care i-a fost solicitată și 
informează CRSU în acest sens, prin 
intermediul CECIS, menționând amploarea 
și condițiile asistenței pe care ar putea-o 
acorda. CRSU informează țările 
participante în permanență.

Or. it

Amendamentul 219
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate, după caz, să își asume 
sarcini suplimentare pentru a asigura 
coerența în ceea ce privește furnizarea 
asistenței.

eliminat

Or. de



PE496.668v03-00 36/54 AM\916468RO.doc

RO

Amendamentul 220
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Rolul Comisiei menționat în prezentul 
articol nu afectează competențele și 
responsabilitatea statelor membre în ceea 
ce privește echipele, modulele și alte tipuri 
de sprijin furnizate de acestea, inclusiv 
capacitățile militare. În special, sprijinul 
pentru coerență asigurat de Comisie nu 
implică preluarea comenzii asupra 
echipelor, modulelor și altor tipuri de 
sprijin furnizate de statele membre, 
desfășurate voluntar conform coordonării 
la nivel central și la fața locului.

(10) Rolul Comisiei menționat în prezentul 
articol nu afectează competențele și 
responsabilitatea țărilor participante în 
ceea ce privește echipele, modulele și alte 
tipuri de sprijin furnizate de acestea, 
inclusiv capacitățile militare. În special, 
sprijinul pentru coerență asigurat de 
Comisie nu implică preluarea comenzii 
asupra echipelor, modulelor și altor tipuri 
de sprijin furnizate de țările participante, 
desfășurate voluntar conform coordonării 
la nivel central și la fața locului.

Or. it

Amendamentul 221
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre care oferă asistență în 
situații de urgență, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), informează pe 
deplin CRSU cu privire la activitățile 
desfășurate.

(12) Țările participante care oferă 
asistență în situații de urgență, astfel cum 
se menționează la alineatul (1), informează 
pe deplin CRSU cu privire la activitățile 
desfășurate.

Or. it

Amendamentul 222
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Echipele și modulele statelor membre
prezente la fața locului și care participă la 
operațiunile de intervenție prin intermediul 
mecanismului asigură menținerea unei 
legături strânse cu CRSU și cu echipele de 
experți prezente la fața locului, astfel cum 
se menționează la alineatul (2) litera (a) a 
doua liniuță.

(13) Echipele și modulele țărilor 
participante prezente la fața locului și care 
participă la operațiunile de intervenție prin 
intermediul mecanismului asigură 
menținerea unei legături strânse cu CRSU 
și cu echipele de experți prezente la fața 
locului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2) litera (a) a doua liniuță.

Or. it

Amendamentul 223
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate selecționa, numi și 
trimite o echipă formată din experți puși la 
dispoziție de statele membre, Comisie și 
alte servicii și agenții ale Uniunii, 
UNOCHA sau alte organizații 
internaționale, în funcție de specificul 
misiunii în caz de dezastre majore pe 
teritoriul Uniunii, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (5) sau ca urmare a 
unei solicitări de expertiză în materie de 
prevenire și pregătire, astfel cum se 
menționează la articolul 13 alineatul (2).

(1) Comisia poate selecționa, numi și 
trimite o echipă formată din experți puși la 
dispoziție de țările participante, Comisie și 
alte servicii și agenții ale Uniunii, 
UNOCHA sau alte organizații 
internaționale, în funcție de specificul 
misiunii în caz de dezastre majore pe 
teritoriul Uniunii, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (5) sau ca urmare a 
unei solicitări de expertiză în materie de 
prevenire și pregătire, astfel cum se 
menționează la articolul 13 alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 224
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre numesc experții aflați 
sub responsabilitatea lor și care pot 
participa în echipele de experți.

(a) țările participante numesc experții
aflați sub responsabilitatea lor și care pot 
participa în echipele de experți.

Or. it

Amendamentul 225
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul trimiterii de echipe de experți, 
acestea facilitează coordonarea între 
echipele de intervenție ale statelor membre
și asigură legătura cu autoritățile 
competente ale statului solicitant. CRSU 
menține legături strânse cu echipele de 
experți, cărora le furnizează orientări, 
sprijin logistic și de alte tipuri.

(4) În cazul trimiterii de echipe de experți, 
acestea facilitează coordonarea între 
echipele de intervenție ale țărilor 
participante și asigură legătura cu 
autoritățile competente ale statului 
solicitant. CRSU menține legături strânse 
cu echipele de experți, cărora le furnizează 
orientări, sprijin logistic și de alte tipuri.

Or. it

Amendamentul 226
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă este cazul, Comisia poate 
desfășura sprijin logistic și capacitate 
pentru furnizarea de asistență pentru 
echipele de experți, module ale statelor 
membre și alte capacități de 
răspuns desfășurate în cadrul 
mecanismului.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 227
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă este cazul, Comisia poate 
desfășura sprijin logistic și capacitate 
pentru furnizarea de asistență pentru 
echipele de experți, module ale statelor 
membre și alte capacități de 
răspuns desfășurate în cadrul 
mecanismului.

(5) Dacă este cazul, Comisia poate 
desfășura sprijin logistic și capacitate 
pentru furnizarea de asistență pentru 
echipele de experți, module ale țărilor 
participante și alte capacități de 
răspuns desfășurate în cadrul 
mecanismului.

Or. it

Amendamentul 228
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea și schimbul de informații 
referitoare la echipamente și resurse de 
transport care pot fi puse la dispoziție de 
către statele membre, în vederea facilitării 
punerii în comun a acestor echipamente și 
resurse de transport;

(a) furnizarea și schimbul de informații 
referitoare la echipamentele și resursele de 
transport existente care pot fi puse la 
dispoziție de către statele membre, în 
vederea facilitării punerii în comun a 
acestor echipamente și resurse de transport;

Or. en

Amendamentul 229
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate suplimenta transportul 
asigurat de statele membre prin 
furnizarea resurselor de transport 
suplimentare necesare pentru asigurarea 
unui răspuns rapid în caz de dezastre 
majore.

eliminat

Or. de

Amendamentul 230
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma de 276 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma 
de 237 000 000 EUR, în prețuri curente, 
din rubrica 4: „Europa globală”.

70 % din această sumă provine din rubrica 
3: „Securitate și cetățenie” a cadrului 
financiar și restul de 30 % din această 
sumă din rubrica 4: „Europa globală”.

Cuantumul alocat acestui instrument va 
trebui gestionat cu flexibilitate pentru a 
lăsa loc pentru majorări ori de câte ori o 
vor cere circumstanțele.

Or. en

Amendamentul 231
Rebecca Taylor

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma de 276 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma 
de 237 000 000 EUR, în prețuri curente,
din rubrica 4: „Europa globală”.

55 % din această sumă provine din rubrica 
3: „Securitate și cetățenie” a cadrului 
financiar și 45 % din această sumă din 
rubrica 4: „Europa globală”.
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Or. en

Justificare

La fiecare rubrică, proporțiile oferite de Comisie ca procentaje ajung la 54 % și 46 %. În 
scopul simplificării, acestea au fost ajustate la 55 % și 45 %.

Amendamentul 232
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din pachetul financiar global prevăzut la 
primul paragraf, cel puțin 20 % se alocă 
acțiunilor generale în conformitate cu 
articolul 20.

Or. en

Amendamentul 233
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt eligibile să beneficieze de asistență 
financiară următoarele acțiuni generale:

Sunt eligibile să beneficieze de asistență 
financiară următoarele acțiuni generale 
care au scopul de a consolida prevenirea, 
pregătirea și răspunsul efectiv:

Or. en

Amendamentul 234
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 20 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informarea, educarea și sensibilizarea 
publicului și acțiuni asociate de 
diseminare, în scopul reducerii la 
minimum a efectelor produse de dezastre 
asupra cetățenilor Uniunii și pentru a 
sprijini o autoprotecție mai eficientă în 
rândul cetățenilor Uniunii;

(d) informarea, educarea și sensibilizarea 
publicului și acțiuni asociate de 
diseminare, în scopul implicării cetățenilor 
în prevenirea și reducerea la minimum a 
efectelor produse de dezastre în Uniune și 
pentru a sprijini o autoprotecție mai 
eficientă în rândul cetățenilor Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 235
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 20 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) asistență tehnică pentru elaborarea 
de instrumente excepționale necesare 
pentru organizarea recuperării.

Or. en

Amendamentul 236
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
gestionare a riscurilor și a unei analize 
generale a riscurilor la nivelul Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 237
Georgios Koumoutsakos
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Propunere de decizie
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii și cofinanțarea 
proiectelor, studiilor, atelierelor și 
sondajelor;

Or. en

Amendamentul 238
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea și menținerea unei 
capacități de intervenție rapidă prin 
intermediul unei rețele de experți în 
domeniu care pot fi puși la dispoziție de 
statele membre într-un timp foarte scurt 
pentru a sprijini îndeplinirea sarcinilor de 
monitorizare, informare și coordonare ale 
CRSU;

(c) dezvoltarea și menținerea unei rețele de 
experți în domeniu care pot fi puși la 
dispoziție de statele membre într-un timp 
foarte scurt pentru a sprijini îndeplinirea 
sarcinilor de monitorizare, informare și 
coordonare ale CRSU;

Or. en

Amendamentul 239
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) colaborare cu Uniunea Europeană în 
scopul creării de strategii integrate de 
recuperare care să țină cont de 
colaborarea interinstituțională și de 
administrarea coordonată a resurselor 
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tehnice și economice;

Or. en

Amendamentul 240
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera g – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 25 % din costurile eligibile totale;

Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 10 % din costurile eligibile totale;

Or. en

Justificare

Solicitarea ca Uniunea să plătească până la 25 % din costurile de întreținere ale unor 
resurse care ar putea să nu fie utilizate niciodată este exagerată și nu va face decât să 
crească și mai mult costurile.

Amendamentul 241
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera g – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 25 % din costurile eligibile totale;

Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 40 % din costurile eligibile totale;

Or. pt

Amendamentul 242
Anna Rosbach
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Propunere de decizie
Articolul 21 – litera h – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 85 % din costurile 
eligibile totale;

Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 50 % din costurile 
eligibile totale;

Or. en

Amendamentul 243
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera h – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 85 % din costurile 
eligibile totale;

Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
această literă au la bază o analiză detaliată 
a necesităților și a costurilor în raport cu 
beneficiile pe tipuri de capacitate, luând în 
considerare caracterul său orizontal, 
nivelul său ridicat de specializare și 
costurile sau probabilitatea și impactul 
riscurilor relevante. Contribuția financiară 
a Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 90 % din costurile 
eligibile totale;

Or. pt

Amendamentul 244
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asigurarea disponibilității capacităților
logistice necesare pentru furnizarea de 
asistență tehnică și sprijin pentru 
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență, pentru echipe de 
experți, alte module și capacități de răspuns 
desfășurate în cadrul mecanismului, 
precum și pentru alți actori aflați pe teren;

(i) asigurarea disponibilității sprijinului
logistic elementar pentru echipe de experți, 
alte module și capacități de răspuns 
desfășurate în cadrul mecanismului, 
precum și pentru alți actori aflați pe teren;

Or. en

Amendamentul 245
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 21 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) furnizarea de asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
ajutor pentru situații de urgență în cadrul 
unor platforme logistice pe teritoriul 
Uniunii.

(j) furnizarea de asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
ajutor pentru răspunsul la dezastre pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Gruparea activelor în platforme nu este necesară din moment ce, în mod normal, majoritatea 
echipamentelor va face, de asemenea, parte din răspunsul la dezastre în cadrul statelor 
membre.

Amendamentul 246
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 22 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea capacităților menționate la 
literele (g), (h) și (i) ale articolului 21 în 

(b) desfășurarea capacităților menționate la 
literele (g), (h) și (i) ale articolului 21 în 
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caz de dezastre majore, la solicitarea 
Comisiei, prin intermediul CRSU;

caz de dezastre majore, ca răspuns la o 
solicitare prin intermediul CRSU;

Or. en

Amendamentul 247
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 22 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea capacităților menționate la 
literele (g), (h) și (i) ale articolului 21 în 
caz de dezastre majore, la solicitarea
Comisiei, prin intermediul CRSU;

(b) desfășurarea capacităților menționate la 
literele (g), (h) și (i) ale articolului 21 în 
caz de dezastre majore, când o solicitare 
de asistență a fost adresată CRSU și 
redirecționată de CRSU către țările 
participante;

Or. it

Amendamentul 248
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 22 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea statelor membre în vederea 
obținerii accesului la echipamente, resurse 
de transport, precum și la logistica 
asociată, astfel cum se prevede la 
articolul 23;

(c) sprijinirea statelor membre în vederea 
obținerii accesului la echipamente, resurse 
de transport, precum și la logistica 
asociată, astfel cum se prevede la 
articolul 23, acordând prioritate acelor 
state membre care nu posedă 
echipamentul și resursele necesare pentru 
a răspunde dezastrelor naturale sau 
provocate de om;

Or. en
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Amendamentul 249
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 22 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice alte acțiuni de sprijin și 
complementare necesare în cadrul 
mecanismului în vederea realizării 
obiectivului prevăzut la articolul 3 
alineatul (1) litera (c).

eliminat

Or. de

Amendamentul 250
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea și schimbul de informații 
referitoare la echipamente și la resursele de 
transport care pot fi puse la dispoziție de 
către statele membre, în vederea facilitării 
punerii în comun a acestor echipamente și 
resurse de transport;

(a) furnizarea și schimbul de informații 
referitoare la echipamente și la resursele de 
transport pe care statele membre le pun la 
dispoziție, în vederea facilitării punerii în 
comun a acestor echipamente și resurse de 
transport;

Or. en

Amendamentul 251
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

– asistența a fost acceptată de către o țară 
solicitantă, de Organizația Națiunilor Unite 
sau de agențiile acesteia ori de către o altă 
organizație internațională relevantă, în 
cadrul mecanismului;

– asistența a fost acceptată de către o țară 
solicitantă, de Organizația Națiunilor Unite 
sau de agențiile acesteia ori de către o altă 
organizație internațională relevantă, civilă 
și/sau umanitară, în cadrul mecanismului;
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Or. en

Amendamentul 252
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea sprijinului financiar al Uniunii 
pentru resurse de transport și logistica 
aferentă nu depășește 85 % din costurile 
eligibile totale. Sprijinul financiar al 
Uniunii pentru resurse de transport și 
logistica aferentă poate acoperi maximum 
100 % din costurile eligibile totale atunci 
când este îndeplinit unul dintre 
următoarele criterii:

(2) Valoarea sprijinului financiar al Uniunii 
pentru resurse de transport și logistica 
aferentă nu depășește 50 % din costurile 
eligibile totale.

Or. en

Amendamentul 253
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile sunt aferente unor operațiuni 
logistice pe platforme de transport 
(inclusiv, printre altele, încărcare sau 
descărcare a încărcăturii și chirie pentru 
spații de depozitare);

eliminat

Or. en

Amendamentul 254
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile sunt aferente transportului 
local și sunt necesare pentru facilitarea 
punerii în comun a capacităților sau 
furnizării coordonate de asistență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile sunt aferente transportului 
capacităților menționate la literele (g), (h) 
și (i) ale articolului 21.

eliminat

Or. en

Amendamentul 256
Alda Sousa

Propunere de decizie
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul prezentei decizii pot fi acordate 
granturi unor persoane juridice de drept 
privat sau public.

În temeiul prezentei decizii pot fi acordate 
granturi unor persoane juridice de drept 
public.

Or. en

Amendamentul 257
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propunere de decizie
Articolul 28 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea țărilor terțe și a organizațiilor 
internaționale

Participarea țărilor terțe, a țărilor și a 
teritoriilor de peste mări și a organizațiilor 
internaționale

Or. fr

Amendamentul 258
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Propunere de decizie
Articolul 28 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) țărilor și teritoriilor de peste mări 
enumerate în anexa II la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 259
Alojz Peterle

Propunere de decizie
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența financiară menționată la 
articolul 20 și la articolul 21 literele (a)-(f) 
poate fi acordată și țărilor vizate de politica 
europeană de vecinătate, precum și țărilor 
potențial candidate care nu participă la 
mecanism.

(2) Asistența financiară menționată la 
articolul 20 și la articolul 21 literele (a)-(f) 
poate fi acordată țărilor candidate și 
țărilor potențial candidate care nu 
participă la mecanism, precum și țărilor 
vizate de politica europeană de vecinătate, 
în măsura în care completează finanțarea 
în temeiul Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA) și al 
Instrumentului european de vecinătate și 
parteneriat (IEVP).

Or. sl
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Justificare

Finanțarea în temeiul mecanismului de protecție civilă al Uniunii ar trebui să fie 
complementară finanțării din alte surse, cum ar fi IPA și IEVP, deoarece acest lucru ar 
asigura o finanțare sporită a activităților de protecție civilă pentru țările candidate și 
potențial candidate și pentru țările participante la politica de vecinătate a UE.

Amendamentul 260
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când o țară terță prezintă o 
propunere, statele membre vor fi 
consultate cu privire la toate acțiunile 
avute în vedere și pot ridica obiecții 
împotriva acelor acțiuni ale țărilor terțe 
care pot avea un impact asupra 
intereselor lor naționale în materie de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 261
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Exercitarea delegării

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.
(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 1a alineatul (2), până la 31 
decembrie 2020.
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(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 1a alineatul (2) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în acea decizie. 
Decizia produce efecte din ziua următoare 
datei publicării acesteia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în textul 
acesteia. Decizia nu afectează validitatea 
actelor delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 1a alineatul (2) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecții. 
Perioada menționată anterior se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. it

Amendamentul 262
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) cereri de finanțare din partea unor 
țări terțe.

Or. en
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Amendamentul 263
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Atunci 
când comitetul nu emite un aviz, Comisia 
nu adoptă proiectul de acte de punere în 
aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) 
paragraful al treilea din Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Atunci 
când comitetul nu emite un aviz, inclusiv 
un aviz privind chestiunile de securitate 
națională, Comisia nu adoptă proiectul de 
acte de punere în aplicare și se aplică 
articolul 5 alineatul (4) paragraful al treilea 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en


