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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās 
aizsardzības mehānismu
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0934),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 196. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0519/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7–
0000/2012),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. vērš uzmanību uz to, ka finansējuma apjoms likumdošanas priekšlikumā ir norādīts tikai 
likumdevējas iestādes zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta 
vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Civilās aizsardzības mehānisms ir 
uzskatāma Eiropas solidaritātes izpausme, 
nodrošinot praktisku un savlaicīgu 
ieguldījumu katastrofu novēršanā un 
sagatavotībā tām, kā arī reaģēšanā liela 
mēroga katastrofu un šādu katastrofu 

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

draudu gadījumā. Tomēr galvenokārt 
dalībvalstis ir atbildīgas par cilvēku, vides 
un īpašuma aizsardzību pret katastrofām 
savā teritorijā un par ārkārtas situāciju 
pārvaldības sistēmu atbilstošu darbību, un 
tāpēc šis lēmums neietekmē nedz šo 
atbildības jomu, nedz dalībvalstu 
savstarpējās tiesības un pienākumus, kas 
paredzēti divpusējos vai daudzpusējos 
līgumos, kuri saistīti ar jautājumiem, uz ko 
attiecas šis lēmums.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par riska pārvaldības plānu izstrādi, tomēr, lai mehānisms pareizi 
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darbotos, šiem plāniem ir jābūt salīdzināmiem. Lai veicinātu plānu salīdzināmību, Komisijai 
būtu jāizstrādā pamatnostādnes, kā tas ir noteikts Komisijas priekšlikuma 5. panta d) punktā. 
Izstrādājot šādas pamatnostādnes, tās netiktu saskaņotas, bet būtu pastiprināta un veicināta 
to salīdzināmība.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādu civilās aizsardzības palīdzības 
intervences moduļu izstrāde, kuri aptver 
vienas vai vairāku dalībvalstu resursus un 
kuri paredzēti kā pilnībā savstarpēji 
savietojami, tiek turpināta Savienības 
līmenī, lai sekmētu ātrās reaģēšanas spēju 
attīstību civilās aizsardzības jomā. Moduļi 
būtu jāorganizē dalībvalstu līmenī, un tiem 
būtu jābūt dalībvalstu pakļautībā.

(12) Tādu civilās aizsardzības palīdzības 
intervences moduļu brīvprātīga izstrāde, 
kuri aptver vienas vai vairāku dalībvalstu 
resursus un kuri paredzēti kā pilnībā 
savstarpēji savietojami, tiek turpināta 
Savienības līmenī, lai sekmētu ātrās 
reaģēšanas spēju attīstību civilās 
aizsardzības jomā. Moduļi būtu jāorganizē 
dalībvalstu līmenī, un tiem būtu jābūt 
dalībvalstu pakļautībā.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka moduļu izstrāde ir brīvprātīga.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai uzlabotu reaģēšanas operāciju 
plānošanu katastrofu gadījumos un 
nodrošinātu svarīgāko resursu pieejamību, 
ir jāizstrādā standarta scenāriji katastrofu 
galvenajiem veidiem, jāapzina svarīgākie 
esošie resursi, kas pieejami dalībvalstīs, 
jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni resursu 
izmantošanai un jāattīsta Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 

(14) Lai uzlabotu reaģēšanas operāciju 
plānošanu katastrofu gadījumos un 
nodrošinātu svarīgāko resursu pieejamību, 
ir jāizstrādā standarta scenāriji katastrofu 
galvenajiem veidiem, jāapzina svarīgākie 
esošie resursi, kas pieejami dalībvalstīs, 
jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni resursu 
izmantošanai un jāattīsta Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējas tāda rezervju saraksta 
veidā, kurā dalībvalstis jau iepriekš 
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brīvprātīgi iekļāvušas resursus. Ārkārtas 
situāciju plānošanu varētu arī pielietot, lai 
noteiktu dalībvalstīs pieejamo ārkārtas 
reaģēšanas resursu iespējamu 
nepietiekamību, ko var novērst, izmantojot 
resursus, kurus izveido ar Savienības 
atbalstu; šis atbalsts tiktu sadalīts pa visu 
Savienību.

brīvprātīgi iekļāvušas resursus. Ārkārtas 
situāciju plānošanu varētu arī pielietot, lai 
noteiktu dalībvalstīs pieejamo ārkārtas 
reaģēšanas resursu iespējamu 
nepietiekamību, ko var novērst, izmantojot 
resursus, kurus izveido ar Savienības 
atbalstu; šis atbalsts tiktu sadalīts pa visu 
Savienību. Tomēr standarta scenāriji un 
ārkārtas rīcības plāni ir jāizmanto 
elastīgi, lai reaģēšanas plānus varētu 
pielāgot attiecīgajam katastrofas 
gadījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Militāro spēku kā galējā līdzekļa 
izmantošana civilajā uzraudzībā bieži vien 
ir būtisks ieguldījums attiecībā uz 
reaģēšanas spējām katastrofu gadījumos.
Gadījumos, kad militāru resursu kā galējā 
līdzekļa izmantošanu uzskata par 
piemērotu, lai atbalstītu civilās aizsardzības 
operācijas, sadarbībai ar militāriem 
spēkiem būtu jānotiek saskaņā ar 
noteikumiem, procedūrām un kritērijiem, 
ko Padome vai tās kompetentās struktūras 
ir noteikušas, un ANO Pamatnostādnēm 
attiecībā uz militāro un civilās 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā 
ar glābšanas operācijām katastrofu 
gadījumos (Oslo pamatnostādnes, 
2007. gada pirmā redakcija), lai 
mehānismam darītu pieejamus militārus 
resursus, kurus var izmantot 
civiliedzīvotāju aizsardzībai.

Or. en
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Pamatojums

Militāro resursu izmantošana var būt būtisks ieguldījums attiecībā uz reaģēšanas spējām 
katastrofu gadījumos, jo īpaši izmantojot specializētus līdzekļus, stratēģisku celšanu vai 
smago mašīnbūvi. Tomēr to vienmēr drīkst izmantot tikai kā galējo līdzekli, un tam ir jābūt 
saskaņā ar Oslo pamatnostādnēm attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu saistībā ar glābšanas operācijām katastrofu gadījumos (2007. gada pirmā 
redakcija).

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai papildinātu šā lēmuma 
noteikumus, Komisijai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu par Ārkārtas reaģēšanas 
centra (ERC) izveidi un vadību un 
jāprecizē kopīgās ārkārtējo situāciju 
sakaru un informācijas sistēmas darbība; 
jāprecizē moduļu noteikšanas nosacījumi 
un to darbības un savietojamības 
vispārējas prasības; jāpieņem nosacījumi 
attiecībā uz resursiem, kas ir pieejami 
aizsardzības intervencei; jāprecizē 
Eiropas ārkārtas reaģēšanas spēju 
(EERC) darbības joma kā rezervju 
saraksts, EERC ar spējām saistītie mērķi, 
EERC spēju savietojamība un kvalitātes 
prasības un spēju sertifikācijas un 
reģistrācijas process; jāprecizē nosacījumi 
attiecībā uz ar spējām saistītiem 
trūkumiem; jānosaka apmācību 
programmas un apmācību tīkla mērķis, 
saturs, struktūra, organizācija un mērķa 
grupa; jāprecizē procedūra liela mēroga 
katastrofu un šādu katastrofu draudu 
gadījumā Savienībā un ārpus tās; 
jāprecizē ekspertu vienību darbība un 
ekspertu vienības atlases, nosūtīšanas un 
atbrīvošanas nosacījumi; jāprecizē 
informācijas par aprīkojuma un 
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transporta resursiem detalizācijas pakāpe 
un procedūras saistībā ar šāda 
aprīkojuma un resursu noteikšanu un
papildu transporta resursu 
nodrošināšanu; jāprecizē transportam 
paredzētā Savienības finanšu atbalsta 
pieprasīšanas un lēmuma par piešķiršanu 
pieņemšanas procedūra; un jāpieņem 
gada darba programmas. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
nosūtītu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Vispārēji piemērojami sīki izstrādāti pasākumi par mehānisma darbību, kas papildina 
pamataktu, ir jāpieņem saskaņā ar deleģētajiem aktiem, nevis īstenošanas aktiem. Ziņojuma 
projekts paredz veikt ievērojamas izmaiņas Komisijas priekšlikumā un ieviest deleģētos aktus 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. panta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā lēmuma īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu, jo īpaši saskaņā ar 
pārbaudes procedūru.

(21) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā lēmuma īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā 
uz EERC spēju sertifikācijas un 
reģistrācijas procesa pārvaldību. Minētās 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu, jo īpaši saskaņā ar 
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pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir precīzi jānosaka īstenošanas aktu darbības joma.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visā priekšlikumā minētais termins ir „riska pārvaldības plāns”, un tāpēc šā panta 
terminoloģija ir jāsaskaņo.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. ,,uzņēmējvalsts atbalsts” ir jebkura 
darbība, ko sagatavotības un reaģēšanas 
posmā veic palīdzību saņemošā valsts un 
tranzītvalstis, lai novērstu paredzamus 
šķēršļus starptautiskās palīdzības 
sniegšanai un izmantošanai;

10. ,,uzņēmējvalsts atbalsts” ir jebkura 
darbība, ko sagatavotības un reaģēšanas
posmā veic palīdzību saņemošā un 
nosūtošā valsts un tranzītvalstis, kā arī 
Komisija, lai novērstu paredzamus šķēršļus 
starptautiskās palīdzības sniegšanai un 
izmantošanai;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Padomes secinājumiem par uzņēmējvalsts atbalstu, ko Tieslietu un iekšlietu 
padome pieņēma 2010. gada 2.–3. decembrī, un ES pamatnostādnēm par uzņēmējvalsts 
atbalstu, ko pieņēma Civilās aizsardzības komiteja, palīdzību nosūtošās valstīm un Komisijai 
arī ir nozīme tajā, lai sagatavotības un reaģēšanas operācijas katastrofu gadījumā noritētu 
vienmērīgi.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) veic pasākumus, lai uzlabotu zināšanu 
bāzi par katastrofu riskiem un sekmētu 
zināšanu, paraugprakses un informācijas 
apmaiņu, jo īpaši viena reģiona 
dalībvalstīs, kurās notiek līdzīgas 
katastrofas;

Or. en

Pamatojums

Lielāka uzmanība būtu jāpievērš mehānisma reģionālajam aspektam, jo viena reģiona 
dalībvalstis ir pakļautas līdzīgiem katastrofu riskiem.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
5. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsta un veicina riska novērtēšanu un 
apzināšanu dalībvalstīs;

b) atbalsta un veicina riska novērtēšanu un 
apzināšanu dalībvalstīs un, ņemot vērā 
Riska novērtējuma un kartējuma 
pamatnostādnes katastrofu pārvarēšanas 
jomā, sadarbībā ar dalībvalstīm 
atjaunināt šīs pamatnostādnes, jo īpaši 
terminoloģiju, metodiku, ietekmes 
novērtējumu un scenāriju;

Or. en
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Pamatojums

Komisija 2010. gadā pieņēma Riska novērtējuma un kartējuma pamatnostādnes katastrofu 
pārvarēšanas jomā. Saskaņā ar Padomes secinājumu par katastrofu pārvaldības Eiropas 
Savienībā riska novērtējuma turpmāku izstrādi, ko Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma 
2011. gada 11.–12. aprīlī, 12. punktu Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāatjaunina 
šīs pamatnostādnes riska novērtējuma un kartējuma jomā.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
5. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) veicina un atbalsta riska pārvaldības 
plānu (tostarp vadlīniju par to struktūru, 
lai veicinātu plānu salīdzināmību) izstrādi 
un īstenošanu dalībvalstīs un vajadzības 
gadījumā nodrošina atbilstošus stimulus;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par riska pārvaldības plānu izstrādi, tomēr, lai mehānisms pareizi 
darbotos, šiem plāniem ir jābūt salīdzināmiem. Komisijai būtu jāizstrādā pamatnostādnes, lai 
veicinātu plānu salīdzināmību. Izstrādājot šādas pamatnostādnes, tās netiktu saskaņotas, bet 
būtu pastiprināta un veicināta to salīdzināmība.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
izveidotu ERC, definējot tā uzdevumus, 
darbību un darba struktūras, un lai 
noteiktu procedūras, kas ERC jāievēro 
liela mēroga katastrofas vai 
nenovēršamas liela mēroga katastrofas 
gadījumā Savienībā vai ārpus tās.
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Or. en

Pamatojums

Ārkārtas reaģēšanas centrs ir viens no Mehānisma galvenajiem elementiem, un tā izveide un 
darbība ir ļoti svarīga saistībā ar Mehānisma pienācīgu darbību. ERC darbojas jebkādu 
katastrofu gadījumā. Šie noteikumi ir vispārējas pamatnostādnes un nav paredzēti konkrētai, 
atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs.
Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
precizētu CECIS darbību un darba 
metodes.

Or. en

Pamatojums

Kopīgā ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēma ir viens no Mehānisma 
galvenajiem elementiem, un tās darbība ir ļoti svarīga, lai Mehānisms darbotos pienācīgi.
CECIS darbojas jebkādu katastrofu gadījumā. Šie noteikumi ir vispārējas pamatnostādnes un 
nav paredzēti konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta 
ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir 
jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
7. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā un 
atjaunina pamatnostādnes par 
uzņēmējvalsts atbalstu;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar 13. punkta c) apakšpunktu un 14. punkta a) apakšpunktu Padomes secinājumos 
par uzņēmējvalsts atbalstu, ko Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma 2010. gada 2.–
3. decembrī, Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādāja ES pamatnostādnes par uzņēmējvalsts 
atbalstu. Nākotnē varētu būt nepieciešamība šīs pamatnostādnes atjaunināt.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis strādā, lai izstrādātu 
moduļus, jo īpaši, lai tādējādi apmierinātu 
prioritāras intervences vai atbalsta 
vajadzības saskaņā ar Mehānismu.

1. Dalībvalstis brīvprātīgi strādā, lai 
izstrādātu moduļus, jo īpaši, lai tādējādi 
apmierinātu prioritāras intervences vai 
atbalsta vajadzības saskaņā ar Mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda moduļu izstrādes brīvprātības princips. Ierosinātais teksts atbilst spēkā 
esošajam tiesību aktam.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
paredzētu moduļu apzināšanas 
nosacījumus un lai noteiktu vispārīgās 
prasības to darbībai un savietojamībai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta d) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Moduļu 
apzināšanas nosacījumi un moduļu darbības vispārējās prasības ir vispārējas 
pamatnostādnes, un tie nav paredzēti konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi 
neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina 
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pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu uzņēmējvalsts atbalstu no 
citām dalībvalstīm ienākošajai palīdzībai.

7. Dalībvalstis un Komisija veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
uzņēmējvalsts atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu, kas nosūta palīdzību, un arī Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka sagatavošanās 
katastrofai un reaģēšanas operācijas norisinās sekmīgi. Ierosinātais teksts atbilst definīcijai, 
kas izmantota 1. zemteksta piezīmē Padomes secinājumos par uzņēmējvalsts atbalstu, ko 
Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma 2010. gada 2.–3. decembrī, kā arī Civilās aizsardzības 
komitejas pieņemtajām ES pamatnostādnēm par uzņēmējvalsts atbalstu.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
paredzētu nosacījumus par resursiem, kas 
attiecināmi uz ekspertiem, moduļiem un 
pārējo palīdzības intervenci, ko 
dalībvalstis dara pieejamu saskaņā ar šā 
panta 1.–4. punktu. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta e) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Vispārējie 
nosacījumi par resursiem, kas pieejami palīdzības intervencei, ir vispārējas pamatnostādnes.
Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos 
aktus. Kas attiecas uz īstenošanas aktiem, to piemērošanas joma jādefinē precīzāk.
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nosaka Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējām piešķiramo resursu 
kvalitātes prasības. Dalībvalstis atbild par 
resursu kvalitātes nodrošināšanu.

3. Komisija nosaka Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējām piešķiramo resursu 
kvalitātes un savietojamības prasības.
Dalībvalstis nodrošina šo prasību izpildi.

Or. en

Pamatojums

Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām piešķirtajiem resursiem jāspēj darboties kopā. Tāpēc 
Komisijai jādefinē savietojamības kritēriji.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
29.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 
norādot:
a) EERC darbību kā brīvprātīgu;
b) ar spējām saistītos mērķus atbilstoši šā 
panta 2. punktam;
c) savietojamības un kvalitātes prasības 
atbilstoši šā panta 3. punktam; kā arī
d) resursu sertifikācijas un reģistrācijas 
procesu atbilstoši šā panta 4. punktam.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta f) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīka informācija 
par EERC darbību, ar spējām saistīto mērķu definēšana un savietojamības un kvalitātes 
prasību noteikšana, kā arī resursu sertifikācijas un reģistrācijas process ir vispārējas 
pamatnostādnes. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, 
izmantojot deleģētos aktus. Kas attiecas uz īstenošanas aktiem, to piemērošanas joma 
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jādefinē precīzāk.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
pārvaldītu resursu sertifikācijas un 
reģistrācijas procesu atbilstoši 
4. punktam. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 31. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta f) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīka informācija 
par EERC darbību, ar spējām saistīto mērķu definēšana un savietojamības un kvalitātes 
prasību noteikšana, kā arī resursu sertifikācijas un reģistrācijas process ir vispārējas 
pamatnostādnes. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, 
izmantojot deleģētos aktus. Kas attiecas uz īstenošanas aktiem, to piemērošanas joma 
jādefinē precīzāk.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šie resursi ir daļa no Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējām. Pēc Komisijas lūguma 
tie ar ERC starpniecību ir pieejami saskaņā 
ar Mehānismu veicamajām ārkārtas 
reaģēšanas operācijām. Ja šos resursus 
neizmanto saskaņā ar Mehānismu, tie ir 
pieejami izmantošanai to dalībvalstu 
nolūkos, kuras šos resursus pārvalda.

4. Šie resursi ir daļa no Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spējām. Dalībvalstis, kas 
pārvalda šos resursus, nodrošina, ka tie
pēc Komisijas lūguma ar ERC starpniecību 
ir pieejami saskaņā ar Mehānismu 
veicamajām ārkārtas reaģēšanas 
operācijām. Dalībvalstis, kas pārvalda šos 
resursus, var atsaukties uz jebkādu 
pārliecinošu iemeslu, kas varētu liegt tām 
šos resursus darīt pieejamus konkrētā 
ārkārtas situācijā tikai liela mēroga 
katastrofas vai tās draudu gadījumā 
dalībvalsts teritorijā. Ja šos resursus 
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neizmanto saskaņā ar Mehānismu, tie ir 
pieejami izmantošanai to dalībvalstu 
nolūkos, kuras šos resursus pārvalda.

Or. en

Pamatojums

ES finansētajiem resursiem, kuru papildu izveidi līdz 85 % apjomā finansē Mehānisms, jābūt 
pieejamiem, lai tos varētu izmantot Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējas, un dalībvalstīm, kas 
tos pārvalda, jāatļauj izņemt tos no rezervēm tikai gadījumā, ja to teritorijā ir ārkārtas 
situācija.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var noteikt šādus nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem minētos resursus izveido, pārvalda, 
uztur un ar Mehānisma starpniecību dara 
pieejamus visām dalībvalstīm:

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
paredzētu šādus nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem minētos resursus izveido, pārvalda, 
uztur un ar Mehānisma starpniecību dara 
pieejamus visām dalībvalstīm:

a) nosacījumus par atbalstu dalībvalstīm 
tādu reaģēšanas resursu izveidē, kuri citādi 
nav pieejami Eiropas ārkārtas reaģēšanas 
spēju ietvaros vai nav pieejami pietiekamā 
daudzumā;

a) nosacījumus par atbalstu dalībvalstīm 
tādu reaģēšanas resursu izveidē, kuri citādi 
nav pieejami Eiropas ārkārtas reaģēšanas 
spēju ietvaros vai nav pieejami pietiekamā 
daudzumā;

b) nosacījumus par tādu reaģēšanas resursu 
izveidi Savienības līmenī, kas kalpo 
kopīgai aizsardzībai pret kopējiem riskiem;

b) nosacījumus par tādu reaģēšanas resursu 
izveidi Savienības līmenī, kas kalpo 
kopīgai aizsardzībai pret kopējiem riskiem;

c) nosacījumus par a) un b) apakšpunktā 
minēto resursu pārvaldību un uzturēšanu;

c) nosacījumus par a) un b) apakšpunktā 
minēto resursu pārvaldību un uzturēšanu;

d) nosacījumus par to, kā ar Mehānisma 
starpniecību darīt pieejamus visām 
dalībvalstīm a) un b) apakšpunktā minētos 
resursus.

d) nosacījumus par to, kā ar Mehānisma 
starpniecību darīt pieejamus visām 
dalībvalstīm a) un b) apakšpunktā minētos 
resursus.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā minētie resursu nepietiekamības novēršanas nosacījumi ir vispārējas 
pamatnostādnes un nav paredzēti konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi 



PE490.991v01-00 20/30 PR\903803LV.doc

LV

neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina 
pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus. Veicot šo grozījumu, 30. panta 
1. punkta g) apakšpunkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā minētie resursu nepietiekamības novēršanas nosacījumi ir vispārējas 
pamatnostādnes un nav paredzēti konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi 
neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina 
pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus. Veicot šo grozījumu, 30. panta 
1. punkta g) apakšpunkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveido programmu to atziņu 
izvērtēšanai, kuras gūtas saskaņā ar 
Mehānismu veiktajās intervencēs, 
praktiskajās nodarbībās un apmācībā 
(tostarp saistībā ar attiecīgajiem 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
aspektiem), izplata šīs atziņas un 
vajadzības gadījumā tās īsteno;

d) izveido programmu to atziņu 
izvērtēšanai, kuras gūtas saskaņā ar 
Mehānismu veiktajās intervencēs, 
praktiskajās nodarbībās un apmācībā 
(tostarp saistībā ar attiecīgajiem 
novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas 
aspektiem), izplata šīs atziņas un 
vajadzības gadījumā tās īsteno. Šajā 
programmā attiecīgā gadījumā iekļauj arī 
ārpus Savienības intervences laikā gūtās 
atziņas par saiknes un sinerģijas 
izmantošanu starp sniegto palīdzību 
atbilstoši Mehānismam un humānajai 
palīdzībai;
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Or. en

Pamatojums

Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ekspertu kopīgi veikts novērtējums pēc 
katastrofas varētu uzlabot ES humānās palīdzības efektivitāti un saskaņotību.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veicot 1. punktā norādītos 
uzdevumus, Komisija īpašu uzmanību 
pievērš to dalībvalstu vajadzībām un 
interesēm, kas atrodas tajā reģionā, kurš 
saskaras ar līdzīgiem katastrofas riskiem.

Or. en

Pamatojums

Lielāks uzsvars jāliek uz Mehānisma reģionālo aspektu, jo tā paša reģiona dalībvalstis ir 
pakļautas līdzīgiem katastrofas riskiem.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās apmācības 
programmas un apmācības tīkla mērķi, 
saturu, struktūru, organizāciju un mērķa 
grupu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta h) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Apmācības 
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programmu vispārējās pamatnostādnes nav raksturīgas konkrētai, atsevišķai katastrofai.
Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir 
vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu procedūru, kas jāievēro, reaģējot 
uz liela mēroga katastrofām Savienībā, 
atbilstoši šā panta 1.–6. punktā 
izklāstītajai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta i) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīki izstrādāta 
informācija par reaģēšanu uz liela mēroga katastrofām ir vispārējas pamatnostādnes un nav 
paredzēta konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta 
ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir 
jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
16. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu procedūru, kas jāievēro, reaģējot 
uz liela mēroga katastrofām ārpus 
Savienības, atbilstoši šā panta 1.–
13. punktā izklāstītajai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta i) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīki izstrādāta 
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informācija par reaģēšanu uz liela mēroga katastrofām ir vispārējas pamatnostādnes un nav 
paredzēta konkrētai, atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta 
ieviešanu dalībvalstīs. Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir 
jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu ekspertu vienību darbību un 
nosacījumus ekspertu vienības atlasei, 
nosūtīšanai un atbrīvošanai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Ekspertu vienību 
„modus operandi” ir vispārējas pamatnostādnes, kas nav paredzētas konkrētai, atsevišķai 
katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie 
noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
noteiktu tās informācijas detalizācijas 
līmeni, ko sniedz un ar ko apmainās 
saskaņā ar šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, un lai noteiktu 
procedūras transporta resursu un 
aprīkojuma noteikšanai saskaņā ar šā 
panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, kā 
arī lai paredzētu Komisijas nodrošinātos 
papildu transporta resursus atbilstoši šā 
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panta 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta j) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīki izstrādātie 
pasākumi par transportu ir vispārējas pamatnostādnes un nav paredzēti konkrētai, atsevišķai 
katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs. Šie 
noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētā finanšu 
atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir EUR 513 000 000 pašreizējās 
cenās.

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētā finanšu 
atsauces summa 2014.–2020. gada 
laikposmā ir [...] pašreizējās cenās.

EUR 276 000 000 pašreizējās cenās
finansē no finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijas ,,Drošība un pilsoniskums” un 
EUR 237 000 000 pašreizējās cenās – no 
4. izdevumu kategorijas ,,Globālā Eiropa”.

70 % no šīs summas finansē no finanšu 
shēmas 3. izdevumu kategorijas ,,Drošība 
un pilsoniskums” un 30 % no šīs 
summas – no 4. izdevumu kategorijas 
,,Globālā Eiropa”.

Or. en

Pamatojums

Sarunas par daudzgadu finanšu shēmu vēl norisinās, šajā posmā ir pāragri iekļaut ziņojuma 
projektā jebkādus vispārējā budžeta rādītājus. Mehānismam jākoncentrējas uz darbībām 
Eiropas Savienībā, un tas jāatspoguļo budžeta resursu piešķiršanā. Tāpēc ir ierosināts, lai
par darbībām Eiropas Savienībā (ko finansē no 3. izdevumu kategorijas) piešķir 70 % no 
budžeta, bet par darbībām ārpus ES (ko finansē no 4. izdevumu kategorijas) ― 30 %.
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Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
saskaņā ar šo pantu noteiktu sīkākas 
prasības procedūrai par Savienības 
finanšu atbalsta pieprasīšanu transportam 
un par tā piešķiršanas lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 30. panta 1. punkta j) apakšpunkta pārvietošana un grozīšana. Sīki izstrādātie 
pasākumi par transporta izmaksām ir vispārējas pamatnostādnes un nav paredzēti konkrētai, 
atsevišķai katastrofai. Turklāt šie noteikumi neattiecas uz pamatakta ieviešanu dalībvalstīs.
Šie noteikumi ir vispārēji un papildina pamataktu. Tāpēc tie ir jāpieņem, izmantojot deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai īstenotu šo lēmumu, Komisija 
pieņem gada darba programmas saskaņā
ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru, 
izņemot darbības, uz kurām attiecas 
ārkārtas reaģēšanas pasākumi saskaņā ar 
IV nodaļu un kuras nevar paredzēt iepriekš.
Minētajās programmās norāda plānotos 
mērķus, gaidāmos rezultātus, īstenošanas 
metodi un to kopējo summu. Tajās iekļauj 
arī finansējamo darbību aprakstu, katrai 
darbībai piešķirto indikatīvo summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
dotācijām tajās norāda prioritātes, 
būtiskākos vērtēšanas kritērijus un 
maksimālo līdzfinansējuma likmi.

3. Lai īstenotu šo lēmumu, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 29.a pantu par gada darba 
programmu pieņemšanu, izņemot 
darbības, uz kurām attiecas ārkārtas 
reaģēšanas pasākumi saskaņā ar IV nodaļu 
un kuras nevar paredzēt iepriekš. Minētajās 
programmās norāda plānotos mērķus, 
gaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi un 
to kopējo summu. Tajās iekļauj arī 
finansējamo darbību aprakstu, katrai 
darbībai piešķirto indikatīvo summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
dotācijām tajās norāda prioritātes, 
būtiskākos vērtēšanas kritērijus un 
maksimālo līdzfinansējuma likmi.
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Or. en

Pamatojums

Gada darba programmas attiecas uz Komisijas, nevis dalībvalstu veiktu Mehānisma 
īstenošanu, tādējādi nav ievēroti 291. panta nosacījumi. Šā iemesla dēļ darba programmas 
jāpieņem ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants

Deleģējuma īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 7. panta 1.a un 1.b daļā, 8. panta 
3.a punktā, 9. panta 8.a punktā, 11. panta 
4.a punktā, 12. panta 7. punktā, 13. panta 
1.b punktā, 15. panta 6.a punktā, 
16. panta 13.a punktā, 17. panta 
5.a punktā, 18. panta 2.a punktā, 
23. panta 5.a punktā un 25. panta 
3. punktā, Komisijai piešķir līdz 
2020. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 1.a un 
1.b daļā, 8. panta 3.a punktā, 9. panta 
8.a punktā, 11. panta 4.a punktā, 
12. panta 7. punktā, 13. panta 1.b punktā, 
15. panta 6.a punktā, 16. panta 
13.a punktā, 17. panta 5.a punktā, 
18. panta 2.a punktā, 23. panta 5.a punktā 
un 25. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē jau spēkā 
esošo deleģēto tiesību aktu derīgumu.
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4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 7. panta 1.a un 1.b daļu, 
8. panta 3.a punktu, 9. panta 8.a punktu, 
11. panta 4.a punktu, 12. panta 7. punktu, 
13. panta 1.b punktu, 15. panta 
6.a punktu, 16. panta 13.a punktu, 
17. panta 5.a punktu, 18. panta 
2.a punktu, 23. panta 5.a punktu un 
25. panta 3. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos 
mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu lēmumu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot deleģētos aktus, pamataktā jādefinē arī deleģēšanas nosacījumi, piemērošanas joma 
un termiņš. Turklāt pamataktā jāatrunā deleģēšanas pilnvaru atsaukšana, paziņošana par 
deleģēto aktu un iebildumu celšanas procedūra. Teksts atbilst institūciju „vienotajai 
izpratnei” par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem īstenošanas aktus par 
šādiem jautājumiem:

svītrots

a) ERC darbība, kā paredzēts 7. panta 
a) punktā;
b) CECIS darbība, kā paredzēts 7. panta 
b) punktā;
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c) noteikumi saistībā ar ekspertu 
vienībām, kā paredzēts 17. pantā, tostarp 
ekspertu atlases nosacījumi;
d) moduļu apzināšanas nosacījumi, kā 
paredzēts 8. pantā;
e) nosacījumi par resursiem, kas pieejami 
palīdzības intervencei, kā paredzēts 
9. pantā;
f) ārkārtas reaģēšanas spēju, ko veido 
rezervju saraksts, darbība, kā paredzēts 
11. pantā;
g) ar Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām 
saistīto trūkumu apzināšanas un 
novēršanas nosacījumi, kā paredzēts 
12. pantā;
h) apmācības programmas nosacījumi, kā 
paredzēts 13. pantā;
i) nosacījumi, kas piemērojami 
intervencēm Savienībā, kā paredzēts 
15. pantā, kā arī nosacījumi par 16. pantā 
paredzētajām intervencēm ārpus 
Savienības;
j) nosacījumi transporta jomā, kā 
paredzēts 18. un 23. pantā.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
31. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Deleģētie un īstenošanas akti ir norādīti to attiecīgajā atrašanās vietā tekstā, tāpēc 
priekšlikuma 30. pants kļūst lieks.
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PASKAIDROJUMS

Civilo aizsardzību Savienībā pašlaik regulē ar diviem juridiskajiem instrumentiem: ar 
Kopienas civilās aizsardzības mehānismu un ar attiecīgo finanšu instrumentu laikposmam no 
2013.–2020. gadam. Jaunās daudzgadu finanšu shēmas sagatavošana un Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ir labs brīdis, lai pārskatītu spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Pašreizējās sistēmas pārskatīšanu prasa ne tikai grozījumi institucionālajā un budžeta 
struktūrā, bet arī realitāte. Pēdējos gados ir ievērojami palielinājies dabas un cilvēka izraisīto 
katastrofu skaits un smagums. Sagaidāms, ka arī klimata pārmaiņas nākotnē izraisīs vēl 
ekstrēmākas katastrofas.

Ir vērts atzīmēt ― lai gan ar Lisabonas līgumu Līguma par Eiropas Savienības darbību 
196. pantā ir ieviests jauns civilās aizsardzības juridiskais pamats, civilās aizsardzības 
jēdziens nav definēts ne Līgumā, ne tiesību akta priekšlikumā. Līgumā sniegta netieša 
definīcija, tikai atsaucoties uz „dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu novēršanu vai 
aizsardzību pret tām”. Civilās aizsardzības jēdziens dažādās dalībvalstīs ir interpretēts 
atšķirīgi, ievērojot valsts un vēsturisko attīstību, un tā piemērošanas joma ar laiku arī mainās.
Tomēr tas neprasa veikt saskaņošanu Eiropas līmenī, jo šajā tiesību aktā runa ir par civilo 
aizsardzību tikai, lai sadarbotos ierosinātajā shēmā. Tā mērķis nav (un nevar būt) dalībvalstu 
civilās aizsardzības darbību papildu saskaņošana. Tas ir tāpēc, ka civilā aizsardzība 
galvenokārt vēl arvien ir dalībvalstu atbildība, un Eiropas likumdošanas mērķis nevar 
pārsniegt dalībvalstu veikto darbību atbalstīšanu un papildināšanu, kā arī sadarbības un 
atbilstības veicināšanu.

Šie apstākļi ir ņemti vērā, sagatavojot tiesību akta priekšlikumu. Referente atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu par Savienības Civilās aizsardzības mehānisma izveidi kā ļoti labu 
pamatu turpmākajam darbam un ierosina šādu grozījumu kopumu priekšlikuma papildu 
stiprināšanai.

- Pamatojoties uz Padomes secinājumiem, Komisija un dalībvalstis jau cieši sadarbojas 
un izstrādā pamatnostādnes par dažādiem jautājumiem. Lai gan šīs pamatnostādnes 
nav saistošas, tās noteikti aicina izmantot, lai panāktu labāku Mehānisma 
funkcionēšanu. Referente vēlas arī turpmāk atbalstīt šīs esošās pamatnostādnes riska 
novērtējuma un apzināšanas jomā, kā arī uzņēmējvalsts atbalsta jomā, skaidrāk 
atsaukties uz nākotnes pamatnostādnēm, kas sagatavotas, lai uzlabotu dalībvalstu riska 
pārvaldības plānu salīdzināmību, un saskaņot uzņēmējvalsts atbalsta definīciju ar ES 
pamatnostādnēs izmantoto definīciju.

- Viena reģiona dalībvalstis ir pakļautas līdzīgām katastrofām. Lai gan jau ir noslēgti 
divpusējie un reģionālie nolīgumi, Savienības Mehānismam būtu jāveicina arī 
turpmāka reģionālā sadarbība zināšanu un labākās prakses apmaiņas jomā, kā arī 
apmācības programmu jomā.

- ES finansētie resursi un Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējas (EERC) izveide brīvprātīgu 
rezervju veidā ir nozīmīgs solis virzībā uz labāku uz uzticamāku Eiropas katastrofu 
novēršanas sistēmu.
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- Lai rezerves labāk darbotos, Komisijai jādefinē ne tikai kvalitātes kritēriji, bet arī 
savietojamības kritēriji.

- Turklāt ir jāpaskaidro, ka ES finansētajiem resursiem, kuru papildu izveidi Savienība 
var finansēt līdz 100 % apjomā, vienmēr jābūt pieejamiem EERC vajadzībām.
Izņēmumu varētu noteikt tikai gadījumā, ja dalībvalsts, kas pārvalda konkrētos 
resursus, saskaras ar liela mēroga katastrofu. Šādā gadījumā skartās dalībvalsts 
pienākumam aizsargāt savus iedzīvotājus un teritoriju, izmantojot konkrētos resursus, 
ir jābūt prioritātei attiecībā pret pienākumu darīt resursus pieejamus. Citiem vārdiem, 
šādā gadījumā skartā dalībvalsts var atsaukties uz pārliecinošiem iemesliem un izņemt 
resursus no rezervēm.

- Daži Komisijas priekšlikuma elementi ir jāprecizē vai papildus jāuzsver, piemēram, 
moduļu izstrādes brīvprātības princips un militāro resursu kā galējā līdzekļa 
izmantošana.

- Svarīga ar Lisabonas līgumu ieviestā pārmaiņa ir vecās „komitoloģijas” sistēmas 
aizstāšana ar deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. un 291. pantā paskaidrots, ka šie tiesību akti paredzēti 
atšķirīgām vajadzībām, un tāpēc tie nav aizstājami.

- Referente atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā paredzēti tikai īstenošanas akti. Tāpēc 
viņa ierosina aizstāt īstenošanas aktus ar deleģētajiem aktiem vairākās vietās, kas 
atbilst Līguma 290. panta nosacījumiem. Šo grozījumu mērķis ir ne tikai aizsargāt 
Eiropas Parlamenta institucionālās tiesības, bet arī nodrošināt šo sekundāro tiesību 
aktu likumību un spēkā esību.

Referente ir pārliecināta, ka ierosinātie grozījumi sagatavos pamatu uzticamāka Savienības 
civilās aizsardzības mehānisma izveidei.


