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BG Единство в многообразието BG

Въпрос с искане за устен отговор O-xxxxxx/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
João Ferreira
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Относно: Превенция на природни и причинени от човека бедствия

В своето съобщение от 23 февруари 2009 г. озаглавено „Подход на Общността за 
превенция на природни и причинени от човека бедствия“ (COM(2009)0082), Комисията 
поема ангажимент да:

- създаде през 2009 г. инвентарен списък на всички съществуващи инструменти на 
Общността за превенция на бедствия, като се установи степента на използване на тези 
инструменти и се открият всички непокрити от тях области;
- разработи каталог на мерки по превенция, които държавите-членки могат да 
предвидят за финансиране от ЕС;
- разработи подробен опис на съществуващи източници на информация относно 
бедствия;
- проведе проучване на съществуващите практики за картографирането на опасностите 
и рисковете в държавите-членки и, въз основа на това проучване, да създаде насоки на 
Общността за картографиране на опасностите и рисковете, като се съсредоточи върху 
бедствията с възможни транс-гранични ефекти, извънредни събития и широкомащабни 
бедствия.

По отношение на първите две точки, изброени по-горе, Комисията заяви (въпрос E-
0424/10), че докладът по започналото в края на 2009 г. изследване, трябва да бъде 
завършен в края на юни 2010 г.
По отношение на третата точка Комисията заяви (въпрос E-0425/10), че 
предварителните заключения от извършената работа ще бъдат включени доклада за м. 
ноември 2010 г., който ще бъде публикуван от ЕАОС (Европейската агенция за околна 
среда).
По отношение на четвъртата точка Комисията заяви (въпрос E-0423/10), че преди края 
на 2010 г. ще разработи посочените указания.

Може ли Комисията да предостави информация относно резултатите от работата, 
извършена до този момент по тези въпроси?

Какви специфични действия е предприела или ще предприеме Комисията, за да 
изпълни препоръките, включени в доклада „Подход на Общността за превенция на 
природни и причинени от човека бедствия”, одобрен от Европейския парламент през 
септември 2010 г?
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