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Ändringsförslag 149
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 7 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vid behov underlätta samordningen av 
katastrofbiståndsinsatser på plats samt när 
det är nödvändigt och lämpligt upprätta 
kontakt med de behöriga myndigheterna i 
den stat som begär bistånd,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 150
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att tillhandahålla logistisk 
stöd och bistånd till såväl till de 
expertgrupper, moduler och annan 
insatskapacitet som sätts in inom ramen för 
mekanismen som till andra aktörer på 
fältet.

(e) Bygga upp en kapacitet för att 
tillhandahålla logistisk stöd och bistånd till 
såväl till de expertgrupper, moduler och 
annan insatskapacitet som sätts in inom 
ramen för mekanismen som till andra 
aktörer på fältet.

Or. it

Ändringsförslag 151
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 7 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att tillhandahålla logistiskt 
stöd och bistånd till såväl till de 
expertgrupper, moduler och annan 
insatskapacitet som sätts in inom ramen för 
mekanismen som till andra aktörer på 
fältet.

(e) Bygga upp och upprätthålla en 
kapacitet för att tillhandahålla logistiskt 
stöd och bistånd till de expertgrupper, 
moduler och annan insatskapacitet som 
sätts in inom ramen för mekanismen som
stöder och kompletterar de insatser som 
görs av andra aktörer på fältet, inklusive 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 152
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser 
i logistiska knutpunkter inom EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser 
i logistiska knutpunkter inom EU.

utgår

Or. de
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Motivering

Det är inte tillåtet att förskjuta operativ behörighet.

Ändringsförslag 154
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Förslag till beslut
Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser i 
logistiska knutpunkter inom EU.

(f) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser 
och kapacitet i logistiska knutpunkter inom 
EU, men också i de yttre randområden 
och de utomeuropeiska länder och 
territorier som utgör viktiga 
kontaktpunkter i världen.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 7 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Stödja inrättandet av frivilliga 
program för utvärdering av 
medlemsstaternas beredskapsstrategier 
genom inbördes utvärderingar (peer 
review). Dessa ska utgå ifrån fastställda 
kriterier som gör det möjligt att utforma
rekommendationer för att höja unionens 
beredskapsnivå.

Or. pt
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Ändringsförslag 156
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till beslut
Artikel 7 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Uppdatera riktlinjerna för 
värdnationsstöd i samarbete med 
medlemsstaterna och på grundval av 
operativa erfarenheter.

Or. pl

Ändringsförslag 157
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Vidta andra stödåtgärder och 
kompletterande åtgärder som kan komma 
att krävas inom ramen för mekanismen 
för att uppnå det mål som anges i 
artikel 3.1 b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Vidta andra stödåtgärder och 
kompletterande åtgärder som kan komma 
att krävas inom ramen för mekanismen 
för att uppnå det mål som anges i 
artikel 3.1 b.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 159
Philippe Juvin

Förslag till beslut
Artikel 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Vidta andra stödåtgärder och 
kompletterande åtgärder som kan komma 
att krävas inom ramen för mekanismen för 
att uppnå det mål som anges i artikel 3.1 b.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 160
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska verka för att det 
inrättas moduler, vilka bl.a. ska användas 
till prioriterade insatser och till stöd inom 
ramen för mekanismen.

1. De deltagande länderna ska verka för 
att det inrättas moduler, vilka bl.a. ska 
användas till prioriterade insatser och till 
stöd inom ramen för mekanismen.

Or. it

Ändringsförslag 161
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Modulerna ska bestå av resurser från en
eller flera medlemsstater.

2. Modulerna ska bestå av resurser från ett
eller flera deltagande länder.
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Or. it

Ändringsförslag 162
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas allmänna 
beredskapsåtgärder

De deltagande ländernas allmänna 
beredskapsåtgärder

Or. it

Motivering

Enligt ändringsförslaget ersätts ”medlemsstater” av ”deltagande länder” i artiklarna 9, 
10.1, 11, 12, 18 och 29.

Ändringsförslag 163
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska på förhand 
fastställa vilka experter som kan sändas ut 
för att ingå i en expertgrupp i enlighet med 
artikel 7d.

2. Medlemsstaterna ska på förhand 
fastställa vilka experter som kan sändas ut 
för att ingå i en expertgrupp i enlighet med 
artikel 7d och ska ha ansvaret för att 
expertgrupperna mobiliseras och sänds 
ut, eventuellt med stöd från kommissionen 
om medlemsstaterna så begär.

Or. it

Ändringsförslag 164
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De deltagande länderna har ansvaret 
för att tillhandahålla det logistiska stöd 
och bistånd som anges i artikel 7e, 
eventuellt med stöd från kommissionen 
om de deltagande länderna så begär.

Or. it

Ändringsförslag 165
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vid behov 
överväga att tillhandahålla andra former av 
insatsstöd som kan finnas tillgängligt hos 
de behöriga organen, t.ex. specialiserad 
personal och utrustning som kan sättas in 
vid en viss typ av katastrof, även i samband 
med artikel 16.7, och att sätta in sådana 
resurser som eventuellt kan tillhandahållas 
av icke-statliga organisationer och andra 
relevanta organ.

3. Medlemsstaterna ska vid behov 
överväga att tillhandahålla andra former av 
insatsstöd som kan finnas tillgängligt hos 
de behöriga organen, t.ex. specialiserad 
personal och utrustning som kan sättas in 
vid en viss typ av katastrof, även i samband 
med artikel 16.7, och att sätta in sådana 
resurser som eventuellt kan tillhandahållas 
av icke-statliga organisationer och andra 
relevanta organ. Medlemsstaterna behåller 
rätten att förfoga över den kapacitet som 
har ställts till förfogande. 

Or. de

Ändringsförslag 166
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska utse 
kontaktpunkter och informera 

(Berör inte den svenska versionen.)
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kommissionen om detta.

Or. en

Ändringsförslag 167
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Varje medlemsstat ska vid planeringen 
och utarbetandet av sina insatsresurser 
inrikta sig på de fastställda risker som den 
är nationellt ansvarig för. Den ska ta 
hänsyn till dessa risker genom lämplig 
förhandsutplacering av kapacitet. Det i 
första hand nationella ansvaret ska
kompletteras med åtgärder på unionsnivå 
endast när den berörda medlemsstaten 
inte är i stånd att hantera situationen.

Or. de

Ändringsförslag 168
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
gemensamt arbeta för att förbättra 
planeringen av insatserna inom ramen för 
mekanismen. För detta ändamål ska 
följande åtgärder vidtas:

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
gemensamt arbeta för att förbättra 
planeringen av katastrofinsatserna inom 
ramen för mekanismen. För detta ändamål 
ska följande åtgärder vidtas:

Or. en
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Ändringsförslag 169
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta 
referensscenarier för katastrofer inom och 
utom unionen, varvid de ska beakta de 
riskhanteringsplaner som föreskrivs i 
artikel 6.

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att erfarenheter tas 
till vara från katastrofer inom och utom 
unionen, varvid de i tillämpliga fall ska 
beakta de riskhanteringsplaner som 
föreskrivs i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 170
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta referensscenarier 
för katastrofer inom och utom unionen, 
varvid de ska beakta de 
riskhanteringsplaner som föreskrivs i 
artikel 6.

(a) Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta referensscenarier 
för katastrofer inom och utom unionen, 
varvid de ska beakta de 
riskhanteringsplaner som föreskrivs i 
artikel 6, samt de sannolika effekterna av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 171
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kommissionen ska upprätta kontakt 
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med berörda aktörer inom det icke-
statliga civilskyddsområdet och, om 
möjligt, dokumentera vilken kapacitet 
dessa kan ställa till förfogande för 
verksamheten inom mekanismen.

Or. en

Motivering

Icke-statliga civilskyddsaktörer är ofta villiga att delta i insatser inom EU och i tredjeländer 
och har ofta egna civilskyddsresurser. När de är villiga att delta ska deras stöd välkomnas 
och om möjligt integreras från tidigt skede.

Ändringsförslag 172
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid planeringen av insatser utanför 
unionen ska kommissionen och 
medlemsstaterna identifiera och tillvarata
synergieffekter mellan biståndet in natura 
och det humanitära bistånd som 
tillhandahålls av unionen och 
medlemsstaterna.

2. Vid planeringen av insatser utanför 
unionen ska kommissionen och 
medlemsstaterna identifiera och underlätta
synergieffekter mellan biståndet in natura 
och det humanitära bistånd som 
tillhandahålls av unionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 173
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 174
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inrättas en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald
insatskapacitet som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna

1. Det ska inrättas en europeisk 
insatskapacitet i form av en frivillig pool 
av på förhand fastställd insatskapacitet 
som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 175
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska inrättas en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald 
insatskapacitet som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna

1. Det ska inrättas en europeisk 
insatskapacitet vid katastrofer i form av en 
frivillig pool av på förhand utvald 
insatskapacitet som ställs till förfogande av 
medlemsstaterna och som 
medlemsstaterna kan förfoga över.

Or. de

Ändringsförslag 176
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa 3. Kommissionen ska i samarbete med 
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kvalitetskrav för den kapacitet som väljs ut 
till den europeiska insatskapacitet vid 
katastrofer. Det är medlemsstaterna som 
har ansvaret för att dessa krav uppfylls.

medlemsstaterna fastställa kvalitetskrav 
för den kapacitet som väljs ut till den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Det är medlemsstaterna som 
har ansvaret för att dessa krav uppfylls.

Or. ro

Ändringsförslag 177
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett förfarande för certifiering och 
registrering av den kapacitet som 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett förfarande för certifiering, registrering
och regelbunden granskning av den 
kapacitet som medlemsstaterna ställer till 
förfogande för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer.

Or. pt

Ändringsförslag 178
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen när en begäran om bistånd 
inkommit till centrumet för 
katastrofberedskap som sedan skickas 
vidare till de deltagande länderna. Dessa 
ska via centrumet för katastrofberedskap 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
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kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

Or. it

Ändringsförslag 179
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen 
om alla eventuella tvingande skäl till att 
denna kapacitet inte kan göras tillgänglig 
vid en viss katastrof.

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska i 
god tid underrätta kommissionen om 
skälen till att denna kapacitet inte kan
göras tillgänglig vid en viss katastrof.

Or. de

Ändringsförslag 180
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 

6. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. Medlemsstaterna ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen om 
alla eventuella tvingande skäl till att denna 
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kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof.

kapacitet inte kan göras tillgänglig vid en 
viss katastrof. Medlemsstaterna ska ge 
kommissionen en kort beskrivning av 
dessa tvingande skäl.

Or. en

Motivering

Man kan förstå att det finns många omständigheter som kan leda till att en medlemsstat inte 
längre kan delta i en frivillig pool. Det förefaller därför inte orimligt att kräva en kort 
förklaring när sådana tvingande skäl uppstår, vilket skulle bidra till centrumets varaktighet.

Ändringsförslag 181
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en begäran om hjälp avser en insats 
utanför unionens och de deltagande 
tredjeländernas gränser ska den kapacitet 
som registreras för att ingå i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer göras tillgänglig sedan ett 
formellt godkännande från det deltagande 
land som hanterar dem utan dröjsmål 
meddelats kommissionen via centrumet 
för katastrofberedskap.

Or. it

Ändringsförslag 182
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att insatserna inom ramen för 

utgår
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den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer görs tillräckligt synliga.

Or. it

Motivering

Civilförsvaret har ett mycket ädelt syfte och får absolut inte utnyttjas för dold propaganda.

Ändringsförslag 183
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Förslag till beslut
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Åtgärdande av kritiska luckor

1. Kommissionen ska övervaka vilka 
framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen och i 
samarbete med medlemsstaterna 
identifiera luckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer.
2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som är mest lämpligt och 
kostnadseffektivt, bl.a. genom att
a) hjälpa berörda medlemsstater att 
utveckla sådan insatskapacitet som den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer antingen saknar helt eller 
endast kan göra tillgänglig i otillräcklig 
mängd,
b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam 
buffert mot gemensamma risker om en 
sådan lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.
3. All kapacitet som utvecklas i enlighet 
med denna artikel ska kontrolleras och 
förvaltas av de berörda medlemsstaterna. 



PE496.668v03-00 18/55 AM\916468SV.doc

SV

Kommissionen ska utarbeta mallar för 
avtal mellan kommissionen och berörda 
medlemsstater. Det är de medlemsstater 
som förvaltar kapaciteten ska ansvara för 
att den registreras i enlighet med de 
nationella förfarandena.
4. Denna kapacitet ska ingå i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer. Den ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. När kapaciteten inte 
är ianspråktagen inom ramen för 
mekanismen ska den vara tillgänglig för 
de förvaltande medlemsstaterna att 
använda för nationella ändamål. 
5. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att de insatser som utvecklats i 
enlighet med denna artikel görs 
tillräckligt synliga.
6. Kommissionen ska vartannat år 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om de framsteg som gjorts för att uppfylla 
kapacitetsmålen och avhjälpa 
kvarvarande kapacitetsluckor i den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer.
7. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa följande 
bestämmelser när det gäller utveckling, 
förvaltning och underhåll av kapaciteten 
samt dess tillgängliggörande för alla 
medlemsstater genom mekanismen:
(a) Bestämmelser om stöd till 
medlemsstaterna för att utveckla sådan 
insatskapacitet som den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer antingen 
saknar helt eller endast kan göra 
tillgänglig i otillräcklig mängd.
(b) Bestämmelser om utveckling av 
insatskapacitet på unionsnivå som ska 
utgöra en gemensam buffert mot 
gemensamma risker.
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(c) Bestämmelser om förvaltning och 
underhåll av den kapacitet som avses i a 
och b. 
(d) Bestämmelser om hur den kapacitet 
som avses i a och b ska göras tillgänglig 
för alla medlemsstater genom 
mekanismen.
8. Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 31.2.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 196.1 i EUF-fördraget finns det ingen rättslig grund för en sådan parallell 
behörighet och struktur på katastrofområdet och de föreslagna åtgärderna bryter mot 
substitutionsförbudet på katastrofskyddsområdet och strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 184
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka vilka 
framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen och i 
samarbete med medlemsstaterna 
identifiera luckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer.

1. Kommissionen ska övervaka vilka 
framsteg som görs när det gäller 
uppfyllandet av kapacitetsmålen. Att täppa 
till luckor i den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer ska 
uteslutande vara medlemsstaternas 
ansvar.

Or. de

Ändringsförslag 185
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som är mest lämpligt och 
kostnadseffektivt, bl.a. genom att

utgår

a) hjälpa berörda medlemsstater att 
utveckla sådan insatskapacitet som den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer antingen saknar helt eller 
endast kan göra tillgänglig i otillräcklig 
mängd,
b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam 
buffert mot gemensamma risker om en 
sådan lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.

Or. de

Motivering

Det är förbjudet för unionen att bygga upp en egen kapacitet och få operativa befogenheter. 
Dessutom är det uteslutande medlemsstaterna som ansvarar för att täppa till 
kapacitetsluckor.

Ändringsförslag 186
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och att se till att detta 
sker på det sätt som är mest lämpligt och 
kostnadseffektivt, bl.a. genom att

2. Kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna att avhjälpa 
kapacitetsluckorna och, om 
medlemsstaterna så önskar, att se till att 
detta sker på det sätt som är mest lämpligt 
och kostnadseffektivt, bl.a. genom att

Or. en
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Ändringsförslag 187
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam buffert 
mot gemensamma risker om en sådan 
lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.

(b) underlätta tillgång till eller utveckla 
insatskapacitet på unionsnivå som kan 
fungera som en gemensam buffert mot 
gemensamma risker när en sådan lösning 
skulle vara den mest kostnadseffektiva.

Or. en

Ändringsförslag 188
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam buffert 
mot gemensamma risker om en sådan 
lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva.

b) utveckla insatskapacitet på unionsnivå 
som kan fungera som en gemensam buffert 
mot gemensamma risker om en sådan 
lösning skulle vara den mest 
kostnadseffektiva, inklusive en 
övergripande kapacitet till stöd vid 
katastrofinsatser i fråga om utvärdering, 
logistik och samordning, samt en 
insatskapacitet vid katastrofer som inte är 
särskilt sannolika men med allvarliga 
konsekvenser.

Or. pt

Ändringsförslag 189
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att kommissionen 
lämnar en begäran via centrumet för 
katastrofberedskap. När kapaciteten inte är 
ianspråktagen inom ramen för mekanismen 
ska den vara tillgänglig för de förvaltande 
medlemsstaterna att använda för nationella 
ändamål.

4. Den kapacitet som registreras för att 
ingå i den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer ska göras tillgänglig för 
katastrofinsatser inom ramen för 
mekanismen genom att en begäran
inkommer till centrumet för 
katastrofberedskap som sedan 
vidarebefordrar den till de deltagande 
länderna. När kapaciteten inte är 
ianspråktagen inom ramen för mekanismen 
ska den vara tillgänglig för de deltagande 
länderna att använda för nationella 
ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 190
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utanför den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer ska 
medlemsstaterna, där så är praktiskt 
genomförbart, uppmanas att utarbeta en 
regional strategi, med hjälp av frivilliga 
resurspooler inom sitt territorium, för att 
maximera en effektiv användning av 
knappa resurser. På begäran ska 
kommissionen tillhandahålla information, 
expertkunskap och teknik för att 
underlätta denna strategi.

Or. en

Motivering

Kommissionen tänker jämföra riskhanteringsplaner och upprätta en europeisk insatskapacitet 
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vid katastrofer för att åtgärda eventuella kapacitetsluckor och kapacitetsbrister i EU. Det är 
möjligt att det i vissa fall kan vara alltför krävande med en EU-strategi för att fylla dessa 
luckor, där regionala och lokala myndigheter samarbetar och där samlade resurser skulle 
kunna vara ett sätt att åtgärda problemet. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör detta 
uppmuntras men inte göras obligatoriskt.

Ändringsförslag 191
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att de insatser som utvecklats i 
enlighet med denna artikel görs 
tillräckligt synliga.

utgår

Or. it

Motivering

Civilförsvaret har ett mycket ädelt syfte och får absolut inte utnyttjas för dold propaganda.

Ändringsförslag 192
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utföra följande 
uppgifter på området utbildning, 
erfarenheter och kunskapsspridning:

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna utföra följande uppgifter 
på området utbildning, övningar,
erfarenheter och kunskapsspridning:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att det dels finns ett samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring denna fråga, dels att detta ska innefatta övningar, eftersom detta 
bidrar till att förbättra medlemsstaternas insatskapacitet vid katastrofer.
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Ändringsförslag 193
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid en större katastrof inom unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, som orsakar eller kan orsaka 
gränsöverskridande effekter, ska den 
medlemsstat i vilken katastrofen har 
inträffat eller kan komma att inträffa utan 
dröjsmål anmäla detta till kommissionen 
och de medlemsstater som eventuellt 
berörs av katastrofen.

1. Vid en större katastrof inom unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, som orsakar eller kan orsaka 
gränsöverskridande effekter, ska den 
medlemsstat i vilken katastrofen har 
inträffat eller kan komma att inträffa utan 
dröjsmål anmäla detta till kommissionen, 
via centrumet för katastrofberedskap, och 
de medlemsstater som eventuellt berörs av 
katastrofen.

Or. it

Ändringsförslag 194
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid en större katastrof inom unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, som kan leda till att en eller 
flera medlemsstater begär bistånd, ska den 
medlemsstat i vilken katastrofen har 
inträffat eller kan komma att inträffa utan 
dröjsmål anmäla detta till kommissionen, 
om det kan förväntas att en begäran om 
bistånd kommer att inges genom centrumet 
för katastrofberedskap, så att 
kommissionen vid behov kan informera 
övriga medlemsstater och aktivera de 
behöriga avdelningarna inom 
kommissionen.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 195
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid en större katastrof inom unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, som kan leda till att en eller 
flera medlemsstater begär bistånd, ska den 
medlemsstat i vilken katastrofen har 
inträffat eller kan komma att inträffa utan 
dröjsmål anmäla detta till kommissionen, 
om det kan förväntas att en begäran om 
bistånd kommer att inges genom 
centrumet för katastrofberedskap, så att
kommissionen vid behov kan informera
övriga medlemsstater och aktivera de 
behöriga avdelningarna inom 
kommissionen.

2. Vid en större katastrof inom unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, som kan leda till att en eller 
flera medlemsstater begär bistånd, ska den 
medlemsstat i vilken katastrofen har 
inträffat eller kan komma att inträffa utan 
dröjsmål anmäla detta till kommissionen 
genom centrumet för katastrofberedskap, 
så att centrumet för katastrofberedskap
vid behov kan informera de deltagande 
länderna och aktivera de behöriga 
avdelningarna.

Or. it

Ändringsförslag 196
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter nödvändig anpassning ska de 
bestämmelser som anges i denna artikel 
även gälla för de länder som anges i 
artikel 28.1 när dessa vill utnyttja det stöd 
som erbjuds genom mekanismen.

Or. it
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Ändringsförslag 197
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en större katastrof inträffar inom 
unionen, eller vid överhängande fara för att 
en sådan ska inträffa, kan en medlemsstat
begära bistånd genom centrumet för 
katastrofberedskap. Begäran ska vara så 
specifik som möjligt.

1. När en större katastrof inträffar inom 
unionen, eller vid överhängande fara för att 
en sådan ska inträffa, kan de berörda 
medlemsstaterna begära bistånd genom 
centrumet för katastrofberedskap. Begäran 
ska vara så specifik som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 198
Pavel Poc

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en större katastrof inträffar inom 
unionen, eller vid överhängande fara för att 
en sådan ska inträffa, kan en medlemsstat 
begära bistånd genom centrumet för 
katastrofberedskap. Begäran ska vara så
specifik som möjligt.

1. När en större katastrof inträffar inom 
unionen, eller vid överhängande fara för att 
en sådan ska inträffa, kan en medlemsstat 
begära bistånd genom centrumet för 
katastrofberedskap. Begäran ska vara 
specifik och ange

åtminstone
(a) vilken typ av större katastrof det 
gäller,
(b) vilket område som drabbats och vilken 
typ av risk som kan föreligga,
(c) hur mycket tid samt finansiella och 
materiella resurser som behövs för att 
hantera en större katastrof som är på väg 
att inträffa eller som redan har inträffat. 

Or. cs
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Motivering

Om man preciserar vilka uppgifter en medlemsstat ska ange i en begäran om bistånd vid en 
stor katastrof kommer detta att möjliggöra ett mer effektivt, målinriktat och kostnadseffektivt 
stöd inom ramen för mekanismen och det kommer också att göra det möjligt att uppnå det 
fastställda målet på kortare tid, vilket är utomordentligt viktigt vid katastrofinsatser.

Ändringsförslag 199
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I situationer med förhöjd risk kan en 
medlemsstat även begära bistånd i form av 
tillfällig förhandsutplacering av 
insatskapacitet.

2. Under exceptionella omständigheter
med förhöjd risk kan en medlemsstat även 
begära bistånd i form av tillfällig 
förhandsutplacering av insatskapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vidarebefordra begäran till de övriga 
medlemsstaternas kontaktpunkter,

(a) vidarebefordra begäran till de
deltagande ländernas kontaktpunkter,

Or. it

Ändringsförslag 201
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) samla in kontrollerad information om 
katastrofen och sprida denna till
medlemsstaterna,

(b) samla in kontrollerad information om 
katastrofen och sprida denna till de 
deltagande länderna,

Or. it

Ändringsförslag 202
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) föreslå en insatsplan som baserar sig på 
behoven på plats och på beredskapsplaner 
som utarbetats på förhand och uppmana 
medlemsstaterna att sätta in specifik 
kapacitet från den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
med planen,

(c) tillsammans med den eller de 
begärande medlemsstaterna föreslå en 
insatsplan som baserar sig på behoven på 
plats och på beredskapsplaner som 
utarbetats på förhand och uppmana 
medlemsstaterna att sätta in specifik 
kapacitet från den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
med planen,

Or. en

Ändringsförslag 203
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) föreslå en insatsplan som baserar sig på 
behoven på plats och på beredskapsplaner 
som utarbetats på förhand och uppmana
medlemsstaterna att sätta in specifik 
kapacitet från den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
med planen,

(c) föreslå en insatsplan som baserar sig på 
behoven på plats och på beredskapsplaner 
som utarbetats på förhand och via 
centrumet för katastrofberedskap
uppmana de deltagande länderna att sätta 
in specifik kapacitet från den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
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med planen,

Or. it

Ändringsförslag 204
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) föreslå en insatsplan som baserar sig på 
behoven på plats och på beredskapsplaner 
som utarbetats på förhand och uppmana 
medlemsstaterna att sätta in specifik 
kapacitet från den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer i enlighet 
med planen,

(c) föreslå en insatsplan som baserar sig på 
behoven på plats och på beredskapsplaner 
som utarbetats på förhand,

Or. de

Ändringsförslag 205
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) underlätta mobiliseringen av grupper, 
experter, moduler och insatsstöd som inte 
faller inom ramen för den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer,

(d) underlätta och påskynda en snabb 
mobilisering av grupper, experter, moduler 
och insatsstöd som inte faller inom ramen 
för den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer,

Or. en

Ändringsförslag 206
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) vidta sådana ytterligare åtgärder som 
kan vara nödvändiga för att det mål som 
anges i artikel 3.1 c ska kunna uppnås.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 207
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En medlemsstat till vilken en begäran 
om bistånd riktas ska omgående avgöra 
huruvida den har möjlighet att lämna 
begärt bistånd och underrätta den 
begärande medlemsstaten om detta genom 
Cecis och då ange omfattningen av och 
villkoren för det bistånd som den kan 
komma att lämna. Centrumet för 
katastrofberedskap ska hålla
medlemsstaterna underrättade.

4. Ett deltagande land till vilket en 
begäran om bistånd riktas ska omgående 
avgöra huruvida det har möjlighet att 
lämna begärt bistånd och underrätta den 
begärande medlemsstaten om detta genom 
Cecis och då ange omfattningen av och 
villkoren för det bistånd som den kan 
komma att lämna. Centrumet för 
katastrofberedskap ska hålla de deltagande 
länderna underrättade.

Or. it

Ändringsförslag 208
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den medlemsstat som begär bistånd ska 
ha ansvaret för att leda biståndsinsatserna.
Myndigheterna i den medlemsstat som 
begär bistånd ska fastställa riktlinjer och, 

5. Den medlemsstat som begär bistånd ska 
ha ansvaret för att leda biståndsinsatserna.
Myndigheterna i den medlemsstat som 
begär bistånd ska fastställa riktlinjer och, 
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vid behov, ramarna för de uppgifter som 
anförtros insatsmodulerna eller annan 
insatskapacitet. Genomförandets praktiska 
detaljer ska överlåtas åt den ansvariga 
person som utses av den medlemsstat som 
lämnar bistånd. Den begärande 
medlemsstaten kan även begära att en 
expertgrupp sätts in för att hjälpa till med 
bedömningsarbetet, underlätta 
samordningen på plats (mellan
medlemsstaternas grupper), tillhandahålla 
teknisk rådgivning eller för att alltefter 
behov ge stöd till utförandet av varje annan 
uppgift.

vid behov, ramarna för de uppgifter som 
anförtros insatsmodulerna eller annan 
insatskapacitet. Genomförandets praktiska 
detaljer ska överlåtas åt den ansvariga 
person som utses av det deltagande land
som lämnar bistånd. Den begärande 
medlemsstaten kan även begära att en 
expertgrupp sätts in för att hjälpa till med 
bedömningsarbetet, underlätta 
samordningen på plats (mellan de 
deltagande ländernas grupper), 
tillhandahålla teknisk rådgivning eller för 
att alltefter behov ge stöd till utförandet av 
varje annan uppgift.

Or. it

Ändringsförslag 209
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Efter nödvändig anpassning ska de 
bestämmelser som anges i denna artikel 
även gälla för de länder som anges i 
artikel 28.1 när dessa vill utnyttja det stöd 
som erbjuds genom mekanismen.

Or. it

Ändringsförslag 210
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av samstämmighet i insatserna 
vid större katastrofer utanför unionen

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. it

Ändringsförslag 211
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid en större katastrof utanför unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, kan det drabbade landet, FN 
och dess organ eller en relevant 
internationell organisation begära bistånd 
genom centrumet för katastrofberedskap.

1. Vid en större katastrof utanför unionen, 
eller vid överhängande fara för att en sådan 
ska inträffa, kan det drabbade landet, FN 
och dess organ eller en relevant 
internationell humanitär och/eller civil
organisation begära bistånd genom 
centrumet för katastrofberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 212
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bidra till att det 
skapas samstämmighet i biståndet genom 
följande åtgärder.

2. Kommissionen ska via centrumet för 
katastrofberedskap bidra till att det skapas 
samstämmighet i biståndet genom följande 
åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 213
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 16 – led 2 – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Föra en fortlöpande dialog med 
medlemsstaternas kontaktpunkter för att 
sörja för ett effektivt och samstämmigt 
europeiskt civilskyddsbidrag genom 
mekanismen till det samlade hjälparbetet, 
vilket bl.a. inbegriper

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 214
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Föra en fortlöpande dialog med
medlemsstaternas kontaktpunkter för att 
sörja för ett effektivt och samstämmigt 
europeiskt civilskyddsbidrag genom 
mekanismen till det samlade hjälparbetet, 
vilket bl.a. inbegriper

(a) Föra en fortlöpande dialog med de 
deltagande ländernas kontaktpunkter för 
att sörja för ett effektivt och samstämmigt 
europeiskt civilskyddsbidrag genom 
mekanismen till det samlade hjälparbetet, 
vilket bl.a. inbegriper

Or. it

Ändringsförslag 215
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– information utan dröjsmål till
medlemsstaterna om framställningarna om 
bistånd i deras helhet,

– information utan dröjsmål till de 
deltagande länderna om framställningarna 
om bistånd i deras helhet,

Or. it
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Ändringsförslag 216
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahållande av en översikt över det 
bistånd som erbjuds av medlemsstaterna
och andra aktörer,

– tillhandahållande av en översikt över det 
bistånd som erbjuds av de deltagande 
länderna och andra aktörer,

Or. it

Ändringsförslag 217
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Omedelbart föreslå en insatsplan som 
baserar sig på behoven på plats och på 
beredskapsplaner som utarbetats på 
förhand och uppmana medlemsstaterna att 
sätta in specifik kapacitet från den 
europeiska insatskapaciteten vid katastrofer 
i enlighet med planen.

(b) Omedelbart föreslå en insatsplan som 
baserar sig på behoven på plats och på 
beredskapsplaner som utarbetats på 
förhand och uppmana de deltagande 
länderna att sätta in specifik kapacitet från 
den europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer i enlighet med planen.

Or. it

Ändringsförslag 218
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En medlemsstat till vilken en begäran 
om bistånd riktas ska omgående avgöra 
huruvida den har möjlighet att lämna 
begärt bistånd och underrätta centrumet för 

5. Ett deltagande land till vilket en 
begäran om bistånd riktas ska omgående 
avgöra huruvida det har möjlighet att 
lämna begärt bistånd och underrätta 
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katastrofberedskap om detta genom Cecis 
och då ange omfattningen av och villkoren 
för det bistånd som den kan komma att 
lämna. Centrumet för katastrofberedskap 
ska hålla medlemsstaterna underrättade.

centrumet för katastrofberedskap om detta 
genom Cecis och då ange omfattningen av 
och villkoren för det bistånd som det kan 
komma att lämna. Centrumet för 
katastrofberedskap ska hålla de deltagande 
länderna underrättade.

Or. it

Ändringsförslag 219
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får när så är lämpligt på 
fall till fall-basis utföra ytterligare 
uppgifter i syfte att skapa samstämmighet 
i biståndet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 220
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionens roll enligt denna 
artikel ska inte påverka medlemsstaternas
behörighet och ansvar för sina grupper, 
moduler och annat stöd, inklusive militär 
kapacitet. Framför allt får inte 
kommissionens stöd till samordningen leda 
till att det ges order till medlemsstaternas
grupper, moduler och annat bistånd som 
ska sättas in frivilligt i enlighet med 
samordningen på högkvartersnivå och på 
plats.

10. Kommissionens roll enligt denna 
artikel ska inte påverka de deltagande 
ländernas behörighet och ansvar för sina 
grupper, moduler och annat stöd, inklusive 
militär kapacitet. Framför allt får inte 
kommissionens stöd till samordningen leda 
till att det ges order till de deltagande 
ländernas grupper, moduler och annat 
bistånd som ska sättas in frivilligt i enlighet 
med samordningen på högkvartersnivå och 
på plats.
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Or. it

Ändringsförslag 221
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Medlemsstater som tillhandahåller 
sådant katastrofbistånd som avses i punkt 1 
ska hålla centrumet för katastrofberedskap 
fullt underrättat om sin verksamhet.

12. De deltagande länder som 
tillhandahåller sådant katastrofbistånd som 
avses i punkt 1 ska hålla centrumet för 
katastrofberedskap fullt underrättat om sin 
verksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 222
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 16 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaternas grupper och 
moduler på plats som deltar i insatser inom 
ramen för mekanismen ska hålla nära 
kontakt med centrumet för 
katastrofberedskap och de expertgrupper 
som sänts ut på plats i enlighet med punkt 
2 a andra strecksatsen.

13. De deltagande ländernas grupper och 
moduler på plats som deltar i insatser inom 
ramen för mekanismen ska hålla nära 
kontakt med centrumet för 
katastrofberedskap och de expertgrupper 
som sänts ut på plats i enlighet med punkt 
2 a andra strecksatsen.

Or. it
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Ändringsförslag 223
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan välja ut, utse och 
sända ut en expertgrupp bestående av 
experter som ställs till förfogande av
medlemsstaterna, kommissionen och 
unionens övriga tjänster och organ, 
UNOCHA eller någon annan internationell
organisation beroende på uppdragets 
karaktär, när en sådan grupp ska sättas vid 
en större katastrof i unionen i enlighet med 
artikel 15.5 eller till följd av en begäran om 
förebyggande- och beredskapsexpertis i 
enlighet med artikel 13.2.

1. Kommissionen kan välja ut, utse och 
sända ut en expertgrupp bestående av 
experter som ställs till förfogande av de 
deltagande länderna, kommissionen och 
unionens övriga tjänster och organ, 
UNOCHA eller någon annan internationell 
organisation beroende på uppdragets 
karaktär, när en sådan grupp ska sättas vid 
en större katastrof i unionen i enlighet med 
artikel 15.5 eller till följd av en begäran om 
förebyggande- och beredskapsexpertis i 
enlighet med artikel 13.2.

Or. it

Ändringsförslag 224
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstaterna ska utse de experter 
som, under deras ansvar, kan ingå i en 
expertgrupp.

(a) De deltagande länderna ska utse de 
experter som, under deras ansvar, kan ingå 
i en expertgrupp.

Or. it
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Ändringsförslag 225
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om expertgrupper sätts in, ska de 
underlätta samordningen mellan
medlemsstaternas insatsstyrkor och 
upprätta kontakt med de behöriga 
myndigheterna i den begärande staten.
Centrumet för katastrofberedskap ska hålla 
tät kontakt med expertgrupperna och ge 
dem såväl vägledning som logistiskt stöd 
och annat stöd.

4. Om expertgrupper sätts in, ska de 
underlätta samordningen mellan de 
deltagande ländernas insatsstyrkor och 
upprätta kontakt med de behöriga 
myndigheterna i den begärande staten.
Centrumet för katastrofberedskap ska hålla 
tät kontakt med expertgrupperna och ge 
dem såväl vägledning som logistiskt stöd 
och annat stöd.

Or. it

Ändringsförslag 226
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När så är lämpligt får kommissionen 
tillhandahålla logistiskt stöd och 
biståndskapacitet för att stödja 
expertgrupper, moduler från 
medlemsstaterna och annan 
insatskapacitet som sätts in inom ramen 
för mekanismen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 227
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När så är lämpligt får kommissionen 
tillhandahålla logistiskt stöd och 
biståndskapacitet för att stödja 
expertgrupper, moduler från
medlemsstaterna och annan insatskapacitet 
som sätts in inom ramen för mekanismen.

5. När så är lämpligt får kommissionen 
tillhandahålla logistiskt stöd och 
biståndskapacitet för att stödja 
expertgrupper, moduler från de deltagande 
länderna och annan insatskapacitet som 
sätts in inom ramen för mekanismen.

Or. it

Ändringsförslag 228
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillhandahålla och utbyta information 
om utrustning och transportresurser som 
medlemsstaterna kan ställa till förfogande, 
i syfte att underlätta sammanförandet i en 
pool av sådan utrustning eller sådana 
transportresurser,

(a) tillhandahålla och utbyta information 
om befintlig utrustning och befintliga 
transportresurser som medlemsstaterna kan 
ställa till förfogande, i syfte att underlätta 
sammanförandet i en pool av sådan 
utrustning eller sådana transportresurser,

Or. en

Ändringsförslag 229
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan komplettera de 
transporter som medlemsstaterna 

utgår
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tillhandahåller genom att tillhandahålla 
de ytterligare transportresurser som är 
nödvändiga för att sörja för snabba 
insatser vid större katastrofer.

Or. de

Ändringsförslag 230
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta referensbelopp finansieras med
276 000 000 euro i löpande priser från 
budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och med 237 000 000 
euro i löpande priser från budgetrubrik 4
”EU i världen” i den fleråriga 
budgetramen.

Detta referensbelopp finansieras med
70 procent av beloppet från budgetrubrik 3
”Säkerhet och medborgarskap” och med
resterande 30 procent av beloppet från 
budgetrubrik 4 ”EU i världen” i den 
fleråriga budgetramen.

Det belopp som anslås detta instrument 
måste hanteras med flexibilitet, så att 
medlen kan utökas om omständigheterna 
kräver det.

Or. en

Ändringsförslag 231
Rebecca Taylor

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta referensbelopp finansieras med
276 000 000 euro i löpande priser från 
budgetrubrik 3 ”Säkerhet och 
medborgarskap” och med 237 000 000 
euro i löpande priser från budgetrubrik 4
”EU i världen” i den fleråriga 

Detta referensbelopp finansieras med
55 procent av beloppet från budgetrubrik 3
”Säkerhet och medborgarskap” och med
45 procent av beloppet från budgetrubrik 4
”EU i världen” i den fleråriga 
budgetramen.
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budgetramen.

Or. en

Motivering

De andelar som kommissionen har angett för respektive rubrik motsvarar procentandelarna 
54 procent och 46 procent. För enkelhetens skull har de justerats till 55 procent och 
45 procent.

Ändringsförslag 232
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av det totala finansiella referensbelopp 
som anges i första stycket ska minst 
20 procent anslås till allmänna åtgärder 
enligt artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 233
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 20 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande allmänna åtgärder är berättigade 
till finansiellt bistånd:

Följande allmänna åtgärder för att 
förbättra verksamheten vad gäller 
förebyggande, beredskap och effektiva 
insatser är berättigade till finansiellt 
bistånd:

Or. en
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Ändringsförslag 234
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 20 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Åtgärder för att informera, utbilda och 
medvetandegöra allmänheten och därtill 
hörande informationsverksamhet för att
minska konsekvenserna av katastrofer för
unionens medborgare och hjälpa dessa att 
skydda sig mer effektivt.

(d) Åtgärder för att informera, utbilda och 
medvetandegöra allmänheten och därtill 
hörande informationsverksamhet för att
engagera medborgarna i att förebygga 
och minska konsekvenserna av katastrofer 
för unionen och hjälpa dem att skydda sig 
mer effektivt.

Or. pt

Ändringsförslag 235
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 20 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Tekniskt bistånd för att bygga upp de 
exceptionella instrument som krävs för att 
organisera återhämtningsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utarbetande av riskhanteringsplaner 
och en risköversikt på unionsnivå.

(a) Utarbetande och uppdatering av 
riskhanteringsplaner och en risköversikt på 
unionsnivå.
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Or. pt

Ändringsförslag 237
Georgios Koumoutsakos

Förslag till beslut
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utarbetande av riskhanteringsplaner 
och en risköversikt på unionsnivå.

(a) Utarbetande av riskhanteringsplaner 
och en risköversikt på unionsnivå och 
samfinansiering av projekt, studier, 
workshoppar och undersökningar.

Or. en

Ändringsförslag 238
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Uppbyggnad och upprätthållande av en 
snabbinsatsförmåga genom ett nätverk av 
utbildade experter från medlemsstaterna 
som med kort varsel ska kunna rycka in 
och bistå centrumet för beredskap i dess 
övervaknings-, informations- och 
samordningsuppgifter.

(c) Uppbyggnad och upprätthållande av ett 
nätverk av utbildade experter från 
medlemsstaterna som med kort varsel ska 
kunna rycka in och bistå centrumet för 
beredskap i dess övervaknings-, 
informations- och samordningsuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 21 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Samarbete med Europeiska unionen 
för att upprätta integrerade 
återhämtningsstrategier där hänsyn tas 
till det interinstitutionella samarbetet och 
den samordnade förvaltningen av de 
tekniska och ekonomiska resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 240
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 21 – led g – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens finansiella bidrag till åtgärder 
enligt denna punkt ska ha formen av en 
enhetskostnad som fastställs för varje typ 
av kapacitet och får utgöra högst
25 procent av den totala stödberättigande 
kostnaden.

Unionens finansiella bidrag till åtgärder 
enligt denna punkt ska ha formen av en 
enhetskostnad som fastställs för varje typ 
av kapacitet och får utgöra högst
10 procent av den totala stödberättigande 
kostnaden.

Or. en

Motivering

Det är för mycket att kräva att EU ska betala upp till 25 procent av underhållskostnaderna 
för resurser som kanske aldrig används – detta kommer bara att bidra till att kostnaderna för 
detta ökar.
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Ändringsförslag 241
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 21 – led g – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens finansiella bidrag till åtgärder 
enligt denna punkt ska ha formen av en 
enhetskostnad som fastställs för varje typ 
av kapacitet och får utgöra högst
25 procent av den totala stödberättigande 
kostnaden.

Unionens finansiella bidrag till åtgärder 
enligt denna punkt ska ha formen av en 
enhetskostnad som fastställs för varje typ 
av kapacitet och får utgöra högst
40 procent av den totala stödberättigande 
kostnaden.

Or. pt

Ändringsförslag 242
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 21 – led h – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till sannolikheten för att en viss typ 
av risk inträffar och vilka verkningar detta i 
så fall får. Unionens finansiella bidrag för 
sådana åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna punkt får uppgå till högst 85 procent
av de totala stödberättigande kostnaderna.

Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till sannolikheten för att en viss typ 
av risk inträffar och vilka verkningar detta i 
så fall får. Unionens finansiella bidrag för 
sådana åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna punkt får uppgå till högst 50 procent
av de totala stödberättigande kostnaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 21 – punkt h – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till sannolikheten för att en viss typ 
av risk inträffar och vilka verkningar detta i 
så fall får. Unionens finansiella bidrag för 
sådana åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna punkt får uppgå till högst 85 procent
av de totala stödberättigande kostnaderna.

Åtgärder som vidtas i enlighet med denna 
punkt ska grunda sig på en ingående 
behovsanalys och kostnads-nyttoanalys för 
varje typ av kapacitet, varvid hänsyn även 
ska tas till den övergripande kapaciteten, 
dess höga specialisering och kostnad, 
eller sannolikheten för att en viss typ av 
risk inträffar och vilka verkningar detta i så 
fall får. Unionens finansiella bidrag för 
sådana åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna punkt får uppgå till högst 90 procent
av de totala stödberättigande kostnaderna.

Or. pt

Ändringsförslag 244
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 21 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Säkerställande av att den logistiska
kapacitet finns tillgänglig som behövs för 
att ge tekniskt bistånd och stöd till den 
europeiska insatskapaciteten,
expertgrupper, andra moduler och annan 
insatskapacitet inom ramen för 
mekanismen, samt till andra aktörer på 
plats.

(i) Säkerställande av att det grundläggande
logistiska stödet finns tillgängligt för
expertgrupper, andra moduler och annan 
insatskapacitet inom ramen för 
mekanismen, samt till andra aktörer på 
plats.

Or. en
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Ändringsförslag 245
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 21 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser i 
logistiska knutpunkter inom unionen.

(j) Bistå medlemsstaterna med att 
förhandsutplacera katastrofinsatsresurser 
inom unionen.

Or. en

Motivering

Resurser behöver inte lagras i knutpunkter, när det mesta av utrustningen normalt också 
ingår i katastrofinsatserna i de enskilda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 246
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Insättande av den kapacitet som avses i 
artikel 21 g, h och i vid en större katastrof 
på begäran av kommissionen via centrumet 
för katastrofberedskap.

(b) Insättande av den kapacitet som avses i 
artikel 21 g, h och i vid en större katastrof
som svar på en begäran av kommissionen 
via centrumet för katastrofberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 247
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Insättande av den kapacitet som avses i 
artikel 21 g, h och i vid en större katastrof 

(b) Insättande av den kapacitet som avses i 
artikel 21 g, h och i vid en större katastrof 
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på begäran av kommissionen via centrumet 
för katastrofberedskap.

på begäran om hjälp som inkommit till
centrumet för katastrofberedskap som 
centrumet sedan skickat vidare till de 
deltagande länderna.

Or. it

Ändringsförslag 248
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 22 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stöd till medlemsstaterna när det gäller 
tillgång till utrustning, transportresurser 
och därmed sammanhängande logistik i 
enlighet med artikel 23.

(c) Stöd till medlemsstaterna när det gäller 
tillgång till utrustning, transportresurser 
och därmed sammanhängande logistik i 
enlighet med artikel 23, där man 
prioriterar medlemsstater som saknar 
utrustning och resurser för insatser vid 
naturkatastrofer eller katastrofer som har 
orsakats av människor.

Or. en

Ändringsförslag 249
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Artikel 22 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Alla andra stödåtgärder och 
kompletterande åtgärder som kan komma 
att krävas inom ramen för mekanismen 
för att uppnå det mål som anges i 
artikel 3.1 c.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 250
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahållande och utbyte av 
information om vilken utrustning och 
transportresurser som medlemsstaterna kan 
ställa till förfogande, i syfte att underlätta 
sammanförandet i en pool av denna 
utrustning och dessa transportresurser.

(a) Tillhandahållande och utbyte av 
information om vilken utrustning och 
transportresurser som medlemsstaterna
ställer till förfogande, i syfte att underlätta 
sammanförandet i en pool av denna 
utrustning och dessa transportresurser.

Or. en

Ändringsförslag 251
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 1 – led d – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Biståndet inom ramen för ordningen har 
godkänts av det begärande landet, FN och 
dess organ eller någon annan relevant 
internationell organisation.

● Biståndet inom ramen för ordningen har 
godkänts av det begärande landet, FN och 
dess organ eller någon annan relevant 
internationell civil och/eller humanitär
organisation.

Or. en

Ändringsförslag 252
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens finansiella stöd till 
transportresurser och därmed 
sammanhängande logistik får uppgå till 

2. Unionens finansiella stöd till 
transportresurser och därmed 
sammanhängande logistik får uppgå till 
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högst 85 procent av de totala 
stödberättigande kostnaderna. Unionens 
finansiella stöd till transportresurser och 
därmed sammanhängande logistik får 
uppgå till högst 100 procent om följande 
villkor är uppfyllda:

högst 50 procent av de totala 
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnaderna avser logistiska 
operationer vid logistiska knutpunkter 
(bl.a. lastning och lossning av gods och 
hyra av lager).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 254
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kostnaderna avser lokala transporter 
och är nödvändiga för sammanförandet 
av kapaciteten eller för att samordna 
tillhandahållandet av biståndet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 255
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 23 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnaderna avser transport av sådan 
kapacitet som avses i artikel 21 g, h och i.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 256
Alda Sousa

Förslag till beslut
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidrag enligt detta beslut får beviljas
privaträttsliga och offentligrättsliga 
juridiska personer.

Bidrag enligt detta beslut får beviljas 
offentligrättsliga juridiska personer.

Or. en

Ändringsförslag 257
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Förslag till beslut
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagande av tredjeländer och 
internationella organisationer

Deltagande av utomeuropeiska länder och 
territorier, tredjeländer och internationella 
organisationer

Or. fr
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Ändringsförslag 258
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Förslag till beslut
Artikel 28 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) De utomeuropeiska länder och 
territorier som anges i bilaga II till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Alojz Peterle

Förslag till beslut
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådant finansiellt bistånd som avses i 
artikel 20 och artikel 21 a–f kan beviljas 
för länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt potentiella 
kandidatländer som inte omfattas av 
mekanismen.

2. Sådant finansiellt bistånd som avses i 
artikel 20 och artikel 21 a–f kan beviljas 
för kandidatländer och potentiella 
kandidatländer som inte deltar i 
mekanismen och som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken i den 
omfattning som krävs för att komplettera 
finansieringen från instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA) och det 
europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet (ENPI). 

Or. sl

Motivering

Finansiering via EU:s civilskyddsmekanism bör komplettera finansiering via andra 
instrument, till exempel föranslutningsinstrumenten och det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet, eftersom det skulle stärka finansieringen av kandidatländernas och 
de potentiella kandidatländernas räddningstjänst och utgöra ett led i den europeiska 
grannskapspolitiken.
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Ändringsförslag 260
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När ett tredjeland överlämnar ett 
förslag, ska samråd ske med 
medlemsstaterna om alla planerade 
gemensamma insatser och 
medlemsstaterna kan invända mot 
insatser med tredjeland som kan inverka 
på deras nationella säkerhetsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 261
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 1a.2 ska ges till
kommissionen till och med den 31 
december 2020.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 1a.2 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare, i 
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beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 1a.2 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 262
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Artikel 30 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Ansökan om stöd från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 263
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 2. När det hänvisas till denna punkt ska 
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artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas. Om kommittén inte avger något 
yttrande ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt och 
artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) 
nr 182/2011 ska gälla.

artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas. Om kommittén inte avger något 
yttrande, inte heller om nationella 
säkerhetsfrågor, ska kommissionen inte 
anta utkastet till genomförandeakt och 
artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) 
nr 182/2011 ska gälla.

Or. en


