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Amendamentul 1
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze metode și criterii pe baza cărora 
s-ar putea elabora la nivelul Uniunii 
Europene o listă deschisă a agenților 
chimici și biologici și a toxinelor care 
prezintă un pericol specific pentru 
securitate (de exemplu criterii referitoare 
la pierderile economice, la daunele aduse 
mediului, la toxicitate, la potențialul de 
difuziune etc.);

Or. en

Amendamentul 2
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează statele membre cele mai 
dezvoltate în domeniul securității interne, 
în ciuda faptului că aceasta reprezintă un 
aspect sensibil și prin excelență național, să 
împărtășească informațiile pe care le dețin, 
tehnologiile și infrastructurile lor pentru a 
evita în acest mod duplicările și pentru a 
crea sinergii la nivel european;

2. încurajează statele membre cele mai 
dezvoltate în domeniul securității interne, 
în ciuda faptului că aceasta reprezintă un 
aspect sensibil și prin excelență național, să 
împărtășească informațiile pe care le dețin, 
tehnologiile și infrastructurile lor, precum 
și să lanseze proiecte strategice în comun,
pentru a evita în acest mod dispersia și 
duplicarea eforturilor și pentru a crea 
sinergii la nivel european; invită Comisia 
și Consiliul să creeze și să actualizeze 
regulat o bază de date de contramăsuri 
medicale disponibile în statele membre 
pentru a răspunde incidentelor CBRN, să 
favorizeze împărtășirea capacităților 



AM\829070RO.doc 4/18 PE448.645v01-00

RO

existente și să coordoneze o politică de 
achiziționare rentabilă a contramăsurilor 
menționate;

Or. fr

Amendamentul 3
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă să se aplice garanții și măsuri 
de securitate adecvate în contextul tratării 
bazelor de date comune ale statelor 
membre și a rezultatelor sensibile ale 
cercetării, deoarece o abordare axată pe 
securitatea datelor va favoriza 
consolidarea cooperării și schimbul de 
informații dintre autoritățile și organele 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită stabilirea unor norme europene 
de calitate și securitate și dezvoltarea unui 
sistem european de certificare a 
echipamentelor și a tehnologiilor de 
securitate CBRN;

3. solicită stabilirea și aplicarea unor 
proceduri și norme europene de calitate și 
securitate, precum și dezvoltarea unui 
sistem european de certificare a 
echipamentelor și a tehnologiilor de 
securitate CBRN;

Or. en
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Amendamentul 5
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită stabilirea unor norme europene 
de calitate și securitate și dezvoltarea unui 
sistem european de certificare a 
echipamentelor și a tehnologiilor de 
securitate CBRN;

3. solicită stabilirea unor norme europene 
de calitate și securitate a echipamentelor și 
dezvoltarea unui sistem european de 
certificare a echipamentelor și a 
tehnologiilor de securitate CBRN;

Or. fr

Amendamentul 6
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită crearea, în colaborare cu 
Europol, a unei baze de date care să 
conțină toate substanțele CBRN, care să 
permită supravegherea îndeaproape a 
comerțului și a traficului cu aceste 
substanțe;

Or. en

Amendamentul 7
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că expunerea la o 
substanță CBRN nu este inofensivă și 
poate prezenta un risc pentru sănătate;
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Or. fr

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că riscurile legate de 
comercializarea substanțelor chimice pe 
internet trebuie să facă obiectul unor 
cercetări mai ample și că trebuie luate 
măsuri specifice în domeniu;

Or. en

Amendamentul 9
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra necesității unei politici 
industriale europene în domeniul securității 
civile în Europa, având în vedere 
fragmentarea acestei piețe; are în vedere 
sporirea ajutorului oferit IMM-urilor și 
stimularea cooperărilor între companiile 
europene; solicită introducerea unei 
metode de aplicare globale, care să permită 
desfășurarea unor proiecte de securitate 
CBRN în ansamblul lor;

4. insistă asupra necesității unei politici 
industriale europene în domeniul securității 
civile în Europa, având în vedere 
fragmentarea acestei piețe; are în vedere 
sporirea ajutorului oferit IMM-urilor care 
generează o parte importantă din inovația 
creată în Al șaptelea program-cadru de 
cercetare și dezvoltare/Securitate și 
stimularea cooperărilor (în special la nivel 
transfrontalier) între companiile europene; 
solicită introducerea unei metode de 
aplicare globale, care să permită 
desfășurarea unor proiecte de securitate 
CBRN în ansamblul lor, care să acopere 
întreg ciclul de viață al pericolului 
reprezentat de CBRN (prevenire, detectare 
și reacție); invită Comisia să propună o 
strategie pentru dezvoltarea industriei bio-
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apărării în Europa;

Or. fr

Amendamentul 10
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra necesității unei politici 
industriale europene în domeniul securității 
civile în Europa, având în vedere 
fragmentarea acestei piețe; are în vedere 
sporirea ajutorului oferit IMM-urilor și 
stimularea cooperărilor între companiile 
europene; solicită introducerea unei 
metode de aplicare globale, care să permită 
desfășurarea unor proiecte de securitate 
CBRN în ansamblul lor;

4. insistă asupra necesității unei politici 
industriale europene în domeniul securității 
civile în Europa, având în vedere 
fragmentarea acestei piețe; are în vedere 
sporirea ajutorului oferit IMM-urilor, care 
constituie motorul principal al inovării și 
al relansării economice, și stimularea 
cooperărilor între companiile europene; 
solicită introducerea unei metode de 
aplicare globale, care să permită 
desfășurarea unor proiecte de securitate 
CBRN în ansamblul lor;

Or. en

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul industrial să 
înlocuiască substanțele chimice cu grad 
ridicat de risc cu produse de substituție 
care prezint un risc mai scăzut, atunci 
când acest lucru este posibil și realizabil 
din punct de vedere economic;

Or. en
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Amendamentul 12
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei ca în activitatea sa de 
clasificare a listelor de agenți CBRN, să 
preconizeze impacturile asupra industriei 
europene, în special în domeniile chimic și 
biologic;

5. solicită Comisiei ca în activitatea sa de 
clasificare a listelor de agenți CBRN, să 
preconizeze impacturile asupra industriei 
europene, în special în domeniile chimic și 
biologic, pentru a evita introducerea unei 
reglementări care penalizează industria 
europeană;

Or. fr

Amendamentul 13
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei ca în activitatea sa de 
clasificare a listelor de agenți CBRN, să 
preconizeze impacturile asupra industriei 
europene, în special în domeniile chimic și 
biologic;

5. solicită Comisiei ca în activitatea sa de 
clasificare a listelor de agenți CBRN, să 
preconizeze impacturile asupra industriei 
europene;

Or. fr

Amendamentul 14
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra necesității de a menține 6. solicită efectuarea unei cercetări aplicate 
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finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare; solicită efectuarea unei 
cercetări aplicate la nivel european și 
lansarea unor programe de demonstrație 
la scară largă;

la nivel european în materie de securitate 
a instalațiilor, în vederea conservării 
populațiilor și a mediului;

Or. fr

Amendamentul 15
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra necesității de a menține 
finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare; solicită efectuarea unei 
cercetări aplicate la nivel european și 
lansarea unor programe de demonstrație la 
scară largă;

6. insistă asupra necesității de a menține 
finanțarea la nivel comunitar a activităților 
de cercetare și dezvoltare în domeniul 
securității CBRN; solicită efectuarea unei 
cercetări aplicate la nivel european și 
lansarea unor programe de demonstrație la 
scară largă; încurajează crearea de centre 
de experți specializați în pericolele 
prezentate de CBRN, precum și 
mobilitatea cercetătorilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. insistă asupra necesității de a menține 
finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare; solicită efectuarea unei 
cercetări aplicate la nivel european și 
lansarea unor programe de demonstrație la 
scară largă; 

6. insistă asupra necesității de a menține 
finanțarea activităților de cercetare și 
dezvoltare prin intermediul celui de-Al 
șaptelea program-cadru și al
programelor-cadru viitoare; solicită 
efectuarea unei cercetări aplicate la nivel 
european și lansarea unor programe de 
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demonstrație la scară largă;

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța de a considera 
cercetarea în domeniul securității ca o 
problemă orizontală aplicabilă prevenirii, 
detectării și reacției la CBRN pentru a 
consolida capacitatea Uniunii Europene 
de a reacționa la amenințările împotriva 
securității;

Or. en

Amendamentul 18
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină crearea de laboratoare de 
evaluare în rețea pentru a certifica 
eficacitatea tehnologiilor și bunelor 
practici;

7. sprijină crearea de laboratoare de 
evaluare în rețea pentru a certifica 
eficacitatea tehnologiilor și bunelor practici 
pentru a maximiza fondurile investite în 
cadrul celui de-Al șaptelea program-
cadru de cercetare și 
dezvoltare/Securitate;

Or. fr
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Amendamentul 19
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină crearea de laboratoare de 
evaluare în rețea pentru a certifica 
eficacitatea tehnologiilor și bunelor 
practici;

7. sprijină crearea de laboratoare de 
evaluare în rețea pentru a certifica 
eficacitatea tehnologiilor și bunelor practici 
făcând apel la experiența societății civile 
și a întreprinderilor private;

Or. en

Amendamentul 20
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să nu mai 
producă, testeze sau utilizeze uraniul și 
uraniul sărăcit;

Or. fr

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține folosirea dualității civilo-militare 
a tehnologiilor ca sursă de sinergii; 
încurajează, în cadrul axelor de colaborare 
strategică bine definite, cooperarea cu 
Agenția europeană de apărare (AEA), 
Agenția spațială europeană (ASE), NATO 

8. susține folosirea dualității civilo-militare 
a tehnologiilor ca sursă de sinergii; 
încurajează, în cadrul axelor de colaborare 
strategică bine definite, cooperarea cu 
Agenția europeană de apărare (AEA), 
Agenția spațială europeană (ASE), NATO 
și cu statele terțe; subliniază că este 
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și cu statele terțe; important ca statele membre ale Uniunii 
Europene să efectueze exerciții comune 
de prevenire și combatere a incidentelor 
legate de siguranță în domeniul CBRN, 
exerciții la care să participe forțele 
armate, forțele de protecție civilă ale 
statelor membre și mecanismul comunitar 
de protecție civilă;

Or. el

Amendamentul 22
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține folosirea dualității civilo-militare 
a tehnologiilor ca sursă de sinergii; 
încurajează, în cadrul axelor de colaborare 
strategică bine definite, cooperarea cu 
Agenția europeană de apărare (AEA), 
Agenția spațială europeană (ASE), NATO 
și cu statele terțe;

8. susține folosirea dualității civilo-militare 
a tehnologiilor ca sursă de sinergii; 
încurajează, în cadrul unor axe de 
colaborare strategică bine definite, 
cooperarea cu Agenția europeană de 
apărare (AEA), țările membre NATO și cu 
statele terțe cu activități de pionierat în 
domeniul siguranței CBRN, prin 
schimburi de bune practici, dialoguri 
structurate între experți și dezvoltarea 
comună a capacităților;

Or. fr

Amendamentul 23
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține folosirea dualității civilo-
militare a tehnologiilor ca sursă de 
sinergii; încurajează, în cadrul axelor de 

8. susține să se facă o diferență clară între 
utilizările civile și cele militare a fiecărei 
substanțe CBRN; încurajează, în cadrul 
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colaborare strategică bine definite, 
cooperarea cu Agenția europeană de 
apărare (AEA), Agenția spațială europeană 
(ASE), NATO și cu statele terțe;

axelor de colaborare strategică bine 
definite, cooperarea cu Agenția europeană 
de apărare (AEA), Agenția spațială 
europeană (ASE), NATO și cu statele terțe;

Or. fr

Amendamentul 24
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită efectuarea unui studiu 
referitor la siguranța centralelor 
nucleare, în special în caz de atac terorist;

Or. fr

Amendamentul 25
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută inițiativele Centrului comun de 
cercetare (CCR) care au scopul de a sprijini 
programele Agenției internaționale pentru 
energia atomică (AIEA) și inspecțiile 
nucleare; recomandă să lucreze la punerea 
în comun a bazelor de date ale acesteia și a 
rezultatelor cercetării cu datele obținute de 
statele membre;

9. salută inițiativele Centrului comun de 
cercetare (JRC) care au scopul de a sprijini 
programele Agenției internaționale pentru 
energia atomică (AIEA) și inspecțiile 
nucleare; recomandă să lucreze la punerea 
în comun a bazelor de date ale acesteia și a 
rezultatelor cercetării cu datele obținute de 
statele membre;

Or. fr



AM\829070RO.doc 14/18 PE448.645v01-00

RO

Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană; observă cu interes studiul de 
fezabilitate pentru un Centru european de 
formare în domeniul securității nucleare în 
cadrul CCC;

10. afirmă că testele cu substanțe CBRN 
sunt periculoase pentru mediu și pentru 
populațiile situate în preajma zonelor de 
testare și solicită lansarea unor programe 
de formare și de sensibilizare la scară 
europeană cu privire la aceste riscuri; 
observă cu interes studiul de fezabilitate 
pentru un Centru european de formare în 
domeniul securității nucleare în cadrul 
CCC;

Or. fr

Amendamentul 27
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană; observă cu interes studiul de 
fezabilitate pentru un Centru european de 
formare în domeniul securității nucleare în 
cadrul CCC;

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană, tratând posibilitățile oferite de 
internet ca resurse-cheie pentru 
informarea cetățenilor cu privire la 
problematica CBRN; observă cu interes 
studiul de fezabilitate pentru un Centru 
european de formare în domeniul 
securității nucleare în cadrul CCC;

Or. en
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Amendamentul 28
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană; observă cu interes studiul de 
fezabilitate pentru un Centru european de 
formare în domeniul securității nucleare în 
cadrul CCC; 

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană; subliniază importanța ce 
revine coordonării mecanismelor de 
alertă și informare rapidă a cetățenilor 
europeni cu privire la incidentele CBRN; 
observă cu interes studiul de fezabilitate 
pentru un Centru european de formare în 
domeniul securității nucleare în cadrul 
CCC; 

Or. el

Amendamentul 29
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană; observă cu interes studiul de 
fezabilitate pentru un Centru european de 
formare în domeniul securității nucleare în 
cadrul CCC;

10. solicită lansarea unor programe de 
formare și de sensibilizare la scară 
europeană legate de amenințarea CBRN; 
observă cu interes studiul de fezabilitate 
pentru un Centru european de formare în 
domeniul securității nucleare în cadrul 
JRC;

Or. fr

Amendamentul 30
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. recunoaște că este necesar să se 
amelioreze planificarea urgențelor CBRN 
și subliniază că ar trebui ca autoritățile 
locale să participe activ la activitățile de 
sensibilizare a publicului și de răspuns la 
incidente;

Or. en

Amendamentul 31
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută acțiunile conduse de centrele
regionale de excelență CBRN în zonele 
tensionate din exteriorul Uniunii Europene; 
încurajează formarea, în Europa, a 
experților internaționali din țările cu risc, 
cu respectarea normelor de securitate și de 
confidențialitate care se impun.

11. insistă asupra legăturii strânse și a 
efectului de tip oglindă dintre securitatea 
din interiorul și cea din exteriorul Uniunii 
Europene ; salută, în acest sens, acțiunile 
conduse de centrele regionale de excelență 
CBRN în zonele tensionate din exteriorul 
Uniunii Europene care vizează favorizarea 
unei activități de expertiză în rețea, 
ameliorarea capacităților de controlare a 
exporturilor și de prevenire a traficului 
ilicit cu substanțe CBRN, precum și 
consolidarea arsenalului regulamentar al 
acestor state și cooperarea regională în 
domeniu; încurajează formarea, în Europa, 
a experților internaționali din țările cu risc, 
cu respectarea normelor de securitate și de 
confidențialitate care se impun;

Or. fr
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Amendamentul 32
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. sprijină elaborarea de strategii 
pentru sensibilizarea întreprinderilor, a 
comunității științifice și universitare și a 
instituțiilor financiare la riscurile legate 
de proliferarea materiilor CBRN și de 
traficul cu acestea în cadrul activităților și 
muncii lor; consideră, de asemenea, că, în 
termeni mai generali, confidențialitatea 
este o componentă esențială a eficacității 
anumitor măsuri de siguranță ale 
planului de acțiune și că este important să 
se prevină orice fel de risc de divulgare 
care le-ar putea face neoperante;

Or. fr

Amendamentul 33
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. conștient de faptul că proliferarea 
crește pericolul unei deturnări de către 
grupuri teroriste, încurajează UE să-și 
continue eforturile pentru universalizarea 
cadrului juridic al luptei împotriva 
terorismului nuclear și să se asigure de 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
susține proiectele de cooperare cu țări 
terțe, de exemplu în bazinul 
mediteranean, pentru combaterea 
traficului de materii nucleare și 
radiologice; solicită UE să universalizeze 
Convenția privind interzicerea armelor 
chimice și norma de interzicere a armelor 
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biologice în vederea Conferinței de 
examinare a Convenției privind 
interzicerea armelor biologice și cu toxine 
(BTWC) din 2011;

Or. fr

Amendamentul 34
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 12c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. încurajează instituirea de măsuri de 
combatere a finanțării proliferării, 
pornind de la mecanismele instituite în 
materie de combatere a finanțării 
terorismului;

Or. fr


