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Módosítás 24
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben a 
jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell, össze kell hangolnia és ki kell 
egészítenie a tagállamok polgári védelem 
terén végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon 
a természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága.

(1) Figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek 
során jelentősen nőtt a természeti és ember 
okozta katasztrófák száma és súlyossága, 
valamint egy olyan helyzetben, amelyben a 
jövőbeli katasztrófák valószínűleg még 
szélsőségesebbek és összetettebbek 
lesznek, messzire nyúló és hosszabb távú 
következményekkel járva, ami különösen 
az éghajlatváltozásból és a számos 
természeti és technológiai veszély 
lehetséges kölcsönhatásából ered, egyre 
fontosabb a katasztrófavédelem integrált 
megközelítése. Az Uniónak támogatnia 
kell, össze kell hangolnia és ki kell 
egészítenie a tagállamok polgári védelem 
terén végrehajtott fellépéseit, hogy javuljon 
a természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonysága. Adott esetben szükség lehet 
az egyes tengeri medencékkel kapcsolatos 
integrált megközelítés alkalmazására.

Or. fr

Módosítás 25
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 

(3) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
keretében biztosítandó, az Unión belül 
vagy kívül bekövetkező valamennyi 
természeti és ember által okozott 
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katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelemnek elsősorban az 
emberekre kell vonatkoznia, de a 
környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

katasztrófával – ideértve a technológiai, 
radiológiai, ipari vagy környezeti 
baleseteket, tengeri szennyezést, 
járványokat és az akut egészségügyi 
veszélyhelyzeteket – szembeni védelemnek 
elsősorban az emberekre kell vonatkoznia, 
de a környezetre és a tulajdonra, köztük a 
kulturális örökségre is. Az ilyen 
katasztrófák mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi és más veszélyhelyzeti 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

Or. fr

Módosítás 26
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A polgári védelmi mechanizmus az 
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
megelőzéséhez és az azokra való 
felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

(4) A polgári védelmi mechanizmus az
európai szolidaritás látható kifejezését 
jelenti azáltal, hogy gyakorlati és gyors 
hozzájárulást biztosít a katasztrófák 
következetes megelőzéséhez és az azokra 
való felkészültséghez, valamint a súlyos 
katasztrófákra és azok fenyegető 
közelségére való gyors reagáláshoz. 
Következésképpen ez a határozat nem 
érintheti a tagállamoknak az e határozat 
hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos 
két- vagy többoldalú szerződésekben előírt 
jogait és kötelezettségeit, sem a 
tagállamoknak az emberek, a környezet és 
a tulajdon területükön belüli védelmére 
vonatkozó felelősségét.

Or. en
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Módosítás 27
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló 
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján.

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 28
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmus tehát 
általános keretet tartalmaz a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan. A különböző 
tagállami kockázatkezelési tervek 
koherenciája és összehasonlíthatósága 
érdekében a mechanizmusnak 
iránymutatásokat kell kialakítania.

Or. en

Módosítás 29
Luís Paulo Alves

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló-
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 

(6) A mechanizmusnak általános 
szakpolitikai keretet kell tartalmaznia a 
katasztrófák kockázatának megelőzését 
szolgáló uniós fellépésekre vonatkozóan, 
amelynek célja a katasztrófák elleni 
védelem és a velük szembeni ellenálló
képesség magas szintjének elérése a 
katasztrófák hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése, valamint a megelőzés 
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kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

kultúrájának megteremtése útján. A 
kockázatkezelési tervek alapvető 
fontosságúak a katasztrófavédelem 
integrált, a kockázatmegelőzést, a 
felkészültséget és a reagálási fellépéseket 
összekapcsoló megközelítésének 
biztosításához. A mechanizmusnak tehát 
általános keretet kell tartalmaznia a 
kockázatkezelési tervek közlésére és 
végrehajtására vonatkozóan. Az 
éghajlatváltozásból eredő kockázatok 
kutatása szempontjából a legkülső régiók 
kitűnő természetes laboratóriumként 
szolgálhatnak, az Uniónak pedig élnie kell
a lehetőséggel annak érdekében, hogy 
bővíthesse e fontos területtel kapcsolatban 
rendelkezésre álló tudásanyagot.

Or. pt

Módosítás 30
David Casa

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs forrásokat és 
rendszereket, és ezeken kell alapulniuk.

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Unió erőfeszítései 
várhatóan segítik a tagállamokat a 
katasztrófákra való reagálás átfutási 
idejének minimalizálásában és az uniós 
polgárok riasztásában. Ezeknek a 
rendszereknek tekintetbe kell venniük a 
már meglévő és a jövőbeli információs 
forrásokat és rendszereket, és ezeken kell 
alapulniuk.

Or. en

Módosítás 31
Iosif Matula
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Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs forrásokat és 
rendszereket, és ezeken kell alapulniuk.

(9) Az észlelő és korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával az Uniónak segítenie kell 
a tagállamokat a katasztrófákra való 
reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő és a 
jövőbeli információs forrásokat és 
rendszereket, és ezeken kell alapulniuk;
kiemeli az Európai Bizottság 
Humanitárius Segélyek és Polgári 
Védelem Főigazgatósága és a nemzeti 
polgári védelmi szolgálatok közötti 
szorosabb együttműködés fontosságát.

Or. ro

Módosítás 32
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A mechanizmusnak tartalmaznia kell 
egy általános szakpolitikai keretet, amely 
az Unión belüli polgári védelmi 
rendszerek, személyzet és a polgárok 
felkészültségi szintjének folyamatos 
javítását célozza. Ennek – az európai 
katasztrófavédelmi képzéssel foglalkozó 
európai eszközről szóló, 2008. november 
14-i tanácsi következtetésekben foglaltak 
szerint – részét képezik uniós és tagállami 
szintű, a katasztrófák megelőzésére, az 
azokra való felkészültségre és reagálásra 
vonatkozó képzési programok és egy 
képzési hálózat.

A mechanizmusnak tartalmaznia kell egy 
általános szakpolitikai keretet, amely az 
Unión belüli polgári védelmi rendszerek, 
személyzet és a polgárok felkészültségi 
szintjének folyamatos javítását célozza. 
Ennek – az európai katasztrófavédelmi 
képzéssel foglalkozó európai eszközről 
szóló, 2008. november 14-i tanácsi 
következtetésekben foglaltak szerint –
részét képezik uniós, de elsősorban
tagállami szintű, a katasztrófák helyi
megelőzésére, az azokra való helyi
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
képzési programok és egy képzési hálózat.
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Or. de

Módosítás 33
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan erőforrásaiból 
álló további polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozási modulok 
kifejlesztését, amelyeknek célja, hogy 
teljes mértékben együttesen működtethetők 
legyenek. A modulokat tagállami szinten 
kell megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan önkéntes alapon 
biztosított erőforrásaiból álló további 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozási modulok kifejlesztését, 
amelyeknek célja, hogy teljes mértékben 
együttesen működtethetők legyenek. A 
modulokat tagállami szinten kell 
megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

Or. de

Módosítás 34
Patrice Tirolien

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan erőforrásaiból 
álló további polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozási modulok 
kifejlesztését, amelyeknek célja, hogy 
teljes mértékben együttesen működtethetők 
legyenek. A modulokat tagállami szinten 
kell megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre.

(12) A polgári védelmi gyorsreagálási 
képesség fejlesztéséhez való hozzájárulás 
érdekében uniós szinten végzik az egy 
vagy több tagállam olyan erőforrásaiból 
álló további polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozási modulok 
kifejlesztését, amelyeknek célja, hogy 
teljes mértékben együttesen működtethetők 
legyenek. A modulokat tagállami szinten 
kell megszervezni, és azok vezetése és 
irányítása is a tagállamok hatásköre. E 
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tekintetben a tagállamok határövezeteiben 
és legkülső régióiban különös figyelmet 
kell fordítani a polgári védelmi 
kapacitásokra.

Or. fr

Módosítás 35
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

Or. de

Módosítás 36
Petru Constantin Luhan
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Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához, a 
legjobb gyakorlatok példáinak 
előmozdítása révén.

Or. ro

Módosítás 37
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
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reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, a tagállamok riasztási 
rendszereinek egységesítéséhez és a 
beavatkozások során levont tanulságok 
megosztásához.

Or. ro

Módosítás 38
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy veszélyhelyzet-
reagálási központból, a tagállamoktól 
származó, előzetesen rendelkezésre 
bocsátott kapacitások önkéntes 
összevonásával létrejövő európai 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásból, 
képzett szakértőkből, a Bizottság által 
irányított, veszélyhelyzet kezelésére 
szolgáló közös kommunikációs és 
tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
pontokból áll. Ennek keretet kell 

(13) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a segítségnyújtási beavatkozások 
mozgósítását és összehangolásuk 
elősegítését. A megerősített 
együttműködést uniós rendszerre kell 
alapozni, amely egy, a meglévő nemzeti, 
regionális és helyi rendszerekkel 
összehangolt veszélyhelyzet-reagálási 
központból, a tagállamoktól származó, 
előzetesen rendelkezésre bocsátott 
kapacitások önkéntes összevonásával 
létrejövő európai veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásból, képzett szakértőkből, a 
Bizottság által irányított, veszélyhelyzet 
kezelésére szolgáló közös kommunikációs 
és tájékoztatási rendszerből, valamint a 
tagállamokban található kapcsolattartási 
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biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

pontokból áll. Ennek keretet kell 
biztosítania az ellenőrzött veszélyhelyzeti 
információ összegyűjtéséhez, annak a 
tagállamok számára történő 
továbbadásához, és a beavatkozások során 
levont tanulságok megosztásához.

Or. ro

Módosítás 39
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell 
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitást kell kialakítani. A 
veszélyhelyzeti tervezés felhasználható 
lenne annak meghatározására is, hogy 
vannak-e olyan hiányosságai a 
tagállamokban rendelkezésre álló 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitásnak, 
amelyek megszüntethetők lennének Unió-
szerte megosztott, uniós támogatással 
kifejlesztett kapacitásokkal.

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat és készenléti terveket kell 
kialakítani. A veszélyhelyzeti tervezés 
felhasználható lenne annak 
meghatározására is, hogy vannak-e olyan 
hiányosságai a tagállamokban 
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásnak, amelyek megszüntethetők 
lennének nemzeti vagy regionális
kapacitásokkal.

Or. de
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Módosítás 40
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell 
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást kell 
kialakítani. A veszélyhelyzeti tervezés 
felhasználható lenne annak 
meghatározására is, hogy vannak-e olyan 
hiányosságai a tagállamokban 
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásnak, amelyek megszüntethetők 
lennének Unió-szerte megosztott, uniós 
támogatással kifejlesztett kapacitásokkal.

(14) A katasztrófareagálási műveletek 
tervezésének javítása és a kulcsfontosságú 
kapacitások rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében referencia-
forgatókönyveket kell kidolgozni a 
katasztrófák fő típusaira vonatkozóan, fel 
kell térképezni a tagállamokban 
rendelkezésre álló legfontosabb meglévő 
kapacitásokat, készenléti terveket kell 
kidolgozni a kapacitások bevetésére, és a 
tagállamoktól származó, előzetesen 
rendelkezésre bocsátott kapacitások 
önkéntes összevonásával létrejövő Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást kell 
kialakítani. A veszélyhelyzeti tervezés 
felhasználható lenne annak 
meghatározására is, hogy vannak-e olyan 
hiányosságai a tagállamokban 
rendelkezésre álló veszélyhelyzet-reagálási 
kapacitásnak a határokon átnyúló régiók 
közötti koordinációt tekintve, amelyek 
megszüntethetők lennének Unió-szerte 
megosztott, uniós támogatással kifejlesztett 
kapacitásokkal.

Or. ro

Módosítás 41
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Unió külső határánál elterülő 
régiókra, illetve a legkülső régiókra a 
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természeti és az ember okozta katasztrófák 
fokozott kockázata miatt, valamint
tekintettel arra, hogy e régiókban sokkal 
nehezebb a beavatkozás, mint más 
térségekben, és sok esetben harmadik 
ország segítségére is szükség van.

Or. ro

Módosítás 42
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 
hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségét és 
gyorsaságát. Az Uniónak támogatnia kell 
és ki kell egészítenie a tagállamok 
erőfeszítéseit azáltal, hogy elősegíti a 
tagállamok szállítási erőforrásainak 
összevonását, és ahol szükséges, bizonyos 
feltételekkel hozzájárul további 
szállítóeszközök finanszírozásához.

Or. pt

Módosítás 43
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell minden uniós régió 
megközelíthetőségét és a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségét. Az 
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egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 
hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 
hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

Or. ro

Módosítás 44
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását, és 
ahol szükséges, bizonyos feltételekkel 
hozzájárul további szállítóeszközök 
finanszírozásához.

(16) Az uniós szintű gyorsreagálási 
képesség kifejlesztésének támogatása 
érdekében javítani kell a megfelelő 
szállítóeszközök hozzáférhetőségén. Az 
Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a tagállamok erőfeszítéseit 
azáltal, hogy elősegíti a tagállamok 
szállítási erőforrásainak összevonását.

Or. de

Módosítás 45
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A segítségnyújtási beavatkozásokat 
teljes helyi koordináció mellett kell 
végezni a hatékonyság maximalizálása, 
valamint a szenvedő népesség segítséghez 

(17) A segítségnyújtási beavatkozásokat 
teljes helyi koordináció mellett kell 
végezni a hatékonyság maximalizálása, 
valamint a szenvedő népesség segítséghez 
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való hozzáférésének biztosítása érdekében. 
A Bizottságnak megfelelő logisztikai 
támogatást kell nyújtania a kiküldött 
szakértői csoportok számára.

való hozzáférésének biztosítása érdekében. 
A Bizottságnak megfelelő logisztikai 
támogatást kell nyújtania a kiküldött 
szakértői csoportok számára, valamint az 
elszigetelt vagy nehezen megközelíthető 
területeken felmerülő vészhelyzetekre 
válaszul küldött önkéntes csapatok 
logisztikai bevetéséhez.

Or. ro

Módosítás 46
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A katasztrófamegelőzés, a 
helyreállítás és a válaszadás terén 
biztosított európai uniós segítségnyújtás és 
támogatás különösen fontos az elszigetelt 
vagy távolabb eső régiókban, ahol állandó 
nehézséget jelent a megközelíthetőség, 
valamint a tárgyi és emberi erőforrások 
előteremtése, és ahol a természeti 
katasztrófák kockázata is nagyobb, 
hatásuk pedig súlyosabb, ahogy az a 
legkülső régiók esetében is megfigyelhető.

Or. pt

Módosítás 47
Patrice Tirolien

Határozatra irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Geostratégiai helyzetükből adódóan 
– amint azt „A partnerkapcsolatok 
erősítése a legkülső régiókkal” című,
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2004. május 26-i bizottsági közlemény,
valamint Michel Barnier 2006 januári 
„Europe Aid” jelentése is ismerteti – a 
legkülső régióknak egyértelműen meg kell 
jelenniük a tagállamok kockázatkezelési 
terveiben, valamint a földrajzi 
környezetükben megvalósuló fellépések 
előkészítésére és összehangolására 
irányuló modulok végrehajtásának 
elsődleges helyszínéül kell szolgálniuk.

Or. fr

Módosítás 48
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

(19) Ha helyénvalónak vélik katonai 
kapacitások felhasználását a polgári 
védelmi műveletek támogatásában, a 
katonasággal való együttműködésnek meg 
kell felelnie a Tanács vagy annak illetékes 
szervei által meghatározott módszereknek, 
eljárásoknak és kritériumoknak, továbbá az 
ENSZ „Iránymutatások a külföldi katonai 
és polgári védelmi eszközök 
katasztrófasegélyezés esetén történő 
alkalmazásáról” (oslói iránymutatások, 
2007) című dokumentumának, melyek a 
polgári lakosság védelméhez szükséges 
katonai kapacitásoknak a mechanizmus 
rendelkezésére bocsátására vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 49
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) E határozat célját a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, így az a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy 
hatása miatt, és figyelemmel a 
mechanizmus működéséből adódóan az 
emberi életek elvesztésének és a károknak 
a csökkentése vonatkozásában 
bekövetkező előnyökre, az Unió szintjén 
jobban megvalósítható. Ha egy súlyos 
veszélyhelyzet meghaladja egy érintett 
tagállam reagálási képességeit, akkor 
ennek az államnak képesnek kell lennie a 
mechanizmushoz folyamodni a saját 
polgári védelmi és egyéb veszélyhelyzet-
reagálási erőforrásai kiegészítése 
érdekében. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően tehát 
az Unió elfogadhat intézkedéseket. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(22) Ha egy súlyos veszélyhelyzet 
meghaladja egy érintett tagállam reagálási 
képességeit, akkor ennek az államnak 
képesnek kell lennie a mechanizmushoz 
folyamodni a saját polgári védelmi és 
egyéb veszélyhelyzet-reagálási erőforrásai 
kiegészítése érdekében. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően tehát az Unió elfogadhat 
intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az említett cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. de

Módosítás 50
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja, a 
tagállamok polgári védelem terén 
végrehajtott fellépéseinek támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.

(1) Az uniós polgári védelmi mechanizmus 
(a továbbiakban: a mechanizmus) célja a 
tagállamokban a polgári védelem terén 
végrehajtott fellépések támogatása, 
összehangolása és kiegészítése, javítva a 
természeti és ember okozta katasztrófák 
megelőzésére, az azokra való felkészülésre 
és reagálásra szolgáló rendszerek 
hatékonyságát.
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Or. en

Módosítás 51
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket 
ruházzanak a veszélyhelyzeteket kezelő 
rendszereikre ahhoz, hogy azok 
megfelelően tudják kezelni az olyan 
nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 
amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni.

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól. 
A mechanizmus a nemzeti forrásokat 
kiegészítő pénzügyi támogatást bocsát a 
tagállamok rendelkezésére, hogy 
megfelelő képességeket ruházzanak a 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereikre 
ahhoz, hogy azok megfelelően tudják 
kezelni az olyan nagyságrendű és 
természetű katasztrófákat, amelyekre 
ésszerűen számítani lehet és fel lehet 
készülni.

Or. it

Módosítás 52
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
terrorcselekményeket és a technológiai, 
radiológiai és környezeti baleseteket, 
tengeri szennyezést és az akut 
egészségügyi veszélyhelyzeteket –
szembeni védelem elsősorban az 

(2) A mechanizmus által biztosítandó, az 
Unión belül vagy kívül bekövetkező 
valamennyi természeti és ember által 
okozott katasztrófával – ideértve a 
technológiai, radiológiai, ipari vagy
környezeti baleseteket, tengeri szennyezést, 
járványokat és az akut egészségügyi 
veszélyhelyzeteket – szembeni védelem 
elsősorban az emberekre vonatkozik, de a 
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emberekre vonatkozik, de a környezetre és 
a tulajdonra is, beleértve a kulturális 
örökséget is.

környezetre és a tulajdonra is, beleértve a 
kulturális örökséget is.

Or. fr

Módosítás 53
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket. E 
határozat célkitűzését a tagállamok 
egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Az uniós beavatkozás fokozza a 
tagállamok súlyos katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzési, felkészültségi és 
reagálási kapacitását, minimalizálva az 
emberi és anyagi veszteségeket.

Or. de

Módosítás 54
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket 
ruházzanak a veszélyhelyzeteket kezelő 
rendszereikre ahhoz, hogy azok 
megfelelően tudják kezelni az olyan 
nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket és 
forrásokat ruházzanak a 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereikre 
ahhoz, hogy azok megfelelően és 
következetesen tudják kezelni az olyan 
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amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni.

nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 
amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni.

Or. en

Módosítás 55
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon felelősségét, hogy a 
területükön megvédjék az embereket, a 
környezetet és a tulajdont a katasztrófáktól, 
és hogy megfelelő képességeket 
ruházzanak a veszélyhelyzeteket kezelő 
rendszereikre ahhoz, hogy azok 
megfelelően tudják kezelni az olyan 
nagyságrendű és természetű katasztrófákat, 
amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel 
lehet készülni.

(5) A mechanizmus nem érinti a 
tagállamok azon elsődleges felelősségét, 
hogy a területükön megvédjék az 
embereket, a környezetet és a tulajdont a 
katasztrófáktól, és hogy megfelelő 
képességeket ruházzanak a 
veszélyhelyzeteket kezelő rendszereikre 
ahhoz, hogy azok megfelelően tudják 
kezelni az olyan nagyságrendű és 
természetű katasztrófákat, amelyekre 
ésszerűen számítani lehet és fel lehet 
készülni.

Or. de

Módosítás 56
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mechanizmus nem érinti az Unió 
vagy az Európai Atomenergia-közösség 
meglévő, vonatkozó jogszabályaiban vagy 
a hatályos nemzetközi szerződésekben 
előírt kötelezettségeket.

törölve

Or. it
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Módosítás 57
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E határozat figyelembe veszi az Unió 
elszigetelt, legkülső és egyéb régióinak és 
szigeteinek katasztrófa esetén felmerülő 
sajátos szükségleteit.

(3) E határozat figyelembe veszi az Unió 
elszigetelt, legkülső, határokon átnyúló és 
egyéb régióinak és szigeteinek katasztrófa 
esetén felmerülő sajátos szükségleteit. 
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
szinergiák jöjjenek létre, e régiókban 
szükség lehet az egyes tengeri 
medencékkel kapcsolatos integrált 
megközelítés alkalmazására.

Or. fr

Módosítás 58
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katasztrófák elleni védelem magas 
szintjének elérése a katasztrófák hatásainak 
megelőzése vagy csökkentése, valamint a 
megelőzés kultúrájának megteremtése 
útján;

a) a katasztrófák elleni védelem magas 
szintjének elérése a katasztrófák hatásainak 
megelőzése vagy csökkentése, a megelőzés 
kultúrájának megteremtése, valamint a 
polgári védelmi és más illetékes 
szolgálatok közötti együttműködés javítása 
útján;

Or. en

Módosítás 59
Nikos Chrysogelos
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a katasztrófákra való reagálás fejlesztése 
terén történt előrehaladás, amelyet a 
mechanizmus keretében történő 
beavatkozások sebességével és 
összehangoltságának fokával, valamint 
azzal mérnek, hogy a nyújtott segítség 
mennyire felel meg a helyszíni igényeknek.

c) a katasztrófákra való reagálás fejlesztése 
terén történt előrehaladás, amelyet a 
mechanizmus keretében történő 
beavatkozások és szolgáltatások
sebességével és összehangoltságának 
fokával, valamint azzal mérnek, hogy a 
nyújtott segítség mennyire felel meg a 
helyszíni igényeknek.

Or. en

Módosítás 60
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „katasztrófa”: minden olyan helyzet, 
amelynek az emberekre, a környezetre 
vagy a tulajdonra káros hatása van vagy 
lehet;

törölve

Or. it

Módosítás 61
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros 
hatása van vagy lehet, és amely a 
mechanizmus keretében történő 

(2) „súlyos katasztrófa”: olyan elemi 
csapás, amelynek esetében annak 
rendkívüli mértéke már veszélyezteti vagy 
közvetlen veszéllyel fenyegeti az emberi 
életet és a tulajdont, és amelynek 
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segítségnyújtás iránti kérelmet tehet 
szükségessé;

leküzdéséhez nem elegendőek a csapás 
által érintett tagállam saját eszközei, és 
amely a mechanizmus keretében történő 
segítségnyújtás iránti kérelmet tehet 
szükségessé;

Or. de

Módosítás 62
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „súlyos katasztrófa”: minden olyan 
helyzet, amelynek az emberekre, a 
környezetre vagy a tulajdonra káros hatása 
van vagy lehet, és amely a mechanizmus 
keretében történő segítségnyújtás iránti 
kérelmet tehet szükségessé;

(2) „katasztrófa vagy súlyos katasztrófa”: 
minden olyan helyzet, amelynek az 
emberekre, a környezetre vagy a tulajdonra 
káros hatása van vagy lehet, és amely a 
mechanizmus keretében történő 
segítségnyújtás iránti kérelmet tehet 
szükségessé;

Or. it

Módosítás 63
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „reagálás”: súlyos katasztrófa során 
vagy azt követően, annak közvetlen káros 
következményei kezelése érdekében a 
mechanizmus keretében végrehajtott 
bármely fellépés;

(3) „reagálás”: súlyos katasztrófa során 
vagy azt követően, annak közvetlen káros 
következményei fenntartható módon való
kezelése érdekében a mechanizmus 
keretében végrehajtott bármely fellépés;

Or. en
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Módosítás 64
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „reagálás”: súlyos katasztrófa során 
vagy azt követően, annak közvetlen káros 
következményei kezelése érdekében a 
mechanizmus keretében végrehajtott 
bármely fellépés;

(3) „reagálás”: katasztrófa vagy súlyos 
katasztrófa során vagy azt követően, annak 
közvetlen káros következményei kezelése 
érdekében a mechanizmus keretében 
végrehajtott bármely fellépés;

Or. it

Módosítás 65
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „modul”: a tagállamok képességeinek 
előre meghatározott feladatokra és 
igényekre orientált, önellátó és autonóm 
módon való megszervezése, vagy a 
tagállamok emberi és anyagi erőforrások 
kombinációjából álló, mobil operatív 
csoportja, amelyet beavatkozási képessége 
vagy azon feladatok alapján lehet 
azonosítani, amelyeket képes elvégezni;

(7) „modul”: a tagállamok képességeinek 
előre meghatározott feladatokra és 
igényekre orientált, önellátó és autonóm 
módon való önkéntes alapú
megszervezése, vagy a tagállamok emberi 
és anyagi erőforrások kombinációjából 
álló, mobil operatív csoportja, amelyet 
beavatkozási képessége vagy azon 
feladatok alapján lehet azonosítani, 
amelyeket képes elvégezni;

Or. de

Módosítás 66
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a 
különféle ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 
keret megállapítása céljából készít el;

törölve

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 67
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
intézkedések kidolgozása, kiválasztása és 
végrehajtása céljából, valamint a különféle 
ágazat- vagy veszélyspecifikus 
kockázatkezelési eszközöknek a közös, 
átfogó tervben való egyesítésére vonatkozó 

(9) „kockázatkezelési terv”: tervezési 
eszköz, amelyet egy tagállam a kockázatok 
előre jelzése, a hatásaik becslése, a 
kockázatok és hatásaik költséghatékony 
csökkentését, az azokhoz való 
alkalmazkodást és azok enyhítését célzó 
fenntartható intézkedések kidolgozása, 
kiválasztása és végrehajtása céljából, 
valamint a különféle ágazat- vagy 
veszélyspecifikus kockázatkezelési 
eszközöknek a közös, átfogó tervben való 
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keret megállapítása céljából készít el; egyesítésére vonatkozó keret megállapítása 
céljából készít el;

Or. en

Módosítás 68
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében;

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése, valamint az 
együttműködés és az ismeretek, a bevált 
gyakorlatok és az információk 
megosztásának elősegítése érdekében;

Or. ro

Módosítás 69
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében;

a) európai szinten, valamint – ha a 
területek hasonló katasztrófák veszélyével 
szembesülnek – a tagállamok között 
makro- és szubregionális szinten egyaránt 
lépéseket tesz a katasztrófakockázatokra 
vonatkozó tudásalap bővítése és az 
ismeretek, a bevált gyakorlatok és az 
információk megosztásának elősegítése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 70
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat –
és szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

törölve

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 71
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és 
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását,
valamint tagállamok közötti 
koordinációját és megvalósítását –
ideértve a tervek tartalmára vonatkozó 
iránymutatásokat – és szükség esetén 
megfelelő ösztönzést biztosít;

Or. ro



PE494.850v01-00 30/52 AM\912151HU.doc

HU

Módosítás 72
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó iránymutatásokat – és 
szükség esetén megfelelő ösztönzést 
biztosít;

d) előmozdítja és támogatja a tagállamok 
kockázatkezelési terveinek kidolgozását és 
megvalósítását – ideértve a tervek 
tartalmára vonatkozó, azok
koherenciájának és 
összehasonlíthatóságának elősegítését
célzó iránymutatásokat is – és szükség 
esetén megfelelő ösztönzést biztosít;

Or. en

Módosítás 73
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felhívja a figyelmet a kockázatok 
megelőzésének fontosságára, és támogatja 
a tagállamokat a nyilvánosság 
tájékoztatása, az oktatás és a 
figyelemfelhívás terén;

e) felhívja a figyelmet a kockázatok 
megelőzésének fontosságára, és támogatja 
a tagállamokat, valamint a regionális és 
helyi hatóságokat a nyilvánosság 
tájékoztatása, az oktatás és a 
figyelemfelhívás terén;

Or. en

Módosítás 74
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felhívja a figyelmet a kockázatok 
megelőzésének fontosságára, és támogatja 
a tagállamokat a nyilvánosság 
tájékoztatása, az oktatás és a 
figyelemfelhívás terén;

e) felhívja a figyelmet a kockázatok 
megelőzésének fontosságára, és támogatja 
a tagállamokat a nyilvánosság 
tájékoztatása, az oktatás, a 
tudatosságnövelés és a figyelemfelhívás 
terén;

Or. ro

Módosítás 75
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az uniós alapok fenntartható 
katasztrófamegelőzésre való 
felhasználása, valamint a tagállamok és 
régiók ösztönzése arra, hogy éljenek ezen
finanszírozási lehetőségekkel;

Or. en

Módosítás 76
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) figyelembe veszi a Szerződés 
349. cikkében említett régiók különös 
sebezhetőségét.

Or. fr
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Módosítás 77
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
Kockázatkezelési tervek
(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.
(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.
(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 78
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 

(1) Az uniós mechanizmuson belül a 
katasztrófaelhárítással és felkészültséggel 
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tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

kapcsolatos hatékony és egységes 
megközelítés biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2016-ig a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják 
kockázatértékeléseik vonatkozó nem 
érzékeny elemeit, valamint 
kockázatkezelési terveiket.

Or. en

Módosítás 79
Luís Paulo Alves

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok megküldik kockázatkezelési 
terveiket a Bizottságnak.

(1) A mechanizmuson belüli hatékony 
együttműködés biztosítása érdekében a 
tagállamok, az illetékes hatóságokkal, 
köztük a regionális és helyi hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően megküldik 
kockázatkezelési terveiket a Bizottságnak. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
legkülső, szigeti, határokon átnyúló és 
hegyvidéki régiókra, amelyek gyakran 
nem rendelkeznek azokkal a 
legmegfelelőbb eszközökkel, amelyek 
katasztrófák esetén idejében segítséget 
jelenthetnek.

Or. pt

Módosítás 80
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékelésekben 
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más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

és más vonatkozó nemzeti vagy megfelelő 
szubnacionális szintű
kockázatértékelésekben elemzés alá vont 
főbb természeti és ember által okozott 
katasztrófák kockázatát, és összhangban 
állnak az adott tagállam más vonatkozó 
terveivel.

Or. en

Módosítás 81
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi
kockázatértékeléseket és más vonatkozó 
kockázatértékeléseket, és összhangban 
állnak az adott tagállamban hatályos más 
vonatkozó tervekkel.

Or. fr

Módosítás 82
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi
kockázatértékeléseket és más vonatkozó 
kockázatértékeléseket, és összhangban 
állnak az adott tagállamban hatályos más 
vonatkozó tervekkel.

Or. en
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Módosítás 83
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel.

(2) A kockázatkezelési tervek figyelembe 
veszik a nemzeti kockázatértékeléseket és 
más vonatkozó kockázatértékeléseket, és 
összhangban állnak az adott tagállamban 
hatályos más vonatkozó tervekkel. A 
tagállamoknak ki kell dolgozniuk a 
határokon átnyúló régiókra vonatkozó 
kockázatkezelési tervek koordinációs 
stratégiáját.

Or. ro

Módosítás 84
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A környezetvédelemben érdekelt 
közszereplők részvételének hatékonyabbá 
tétele érdekében a tagállamoknak 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi 
szintű általános vagy egyedi operatív 
program esetében „természeti jelenségek 
és katasztrófák megelőzésének költségei” 
cím alatt kötelezően külön kiadási 
kategóriát kell létrehozniuk; a Bizottság 
egyetért az operatív programok 
átalakításának szükségességével, amelyet 
a tagállamok is elismertek;

Or. it
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Módosítás 85
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok legkésőbb 2016 végéig 
biztosítják, hogy a kockázatkezelési terveik 
elkészüljenek, és azok legfrissebb 
változatát megküldjék a Bizottságnak.

törölve

Or. en

Módosítás 86
Younous Omarjee

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Veszélyhelyzet-reagálási Központ 
(ERC) létrehozása és irányítása, amely a 
hét minden napján napi 24 órában elérhető 
műveleti kapacitást biztosít, valamint – a 
mechanizmus céljai érdekében – a 
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére 
áll;

a) a meglévő nemzeti és regionális 
struktúrákhoz igazodó Veszélyhelyzet-
reagálási Központ (ERC) létrehozása és 
irányítása, amely a hét minden napján napi 
24 órában elérhető műveleti kapacitást 
biztosít, valamint – a mechanizmus céljai 
érdekében – a tagállamok és a Bizottság 
rendelkezésére áll;

Or. fr

Módosítás 87
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a katasztrófákra vonatkozó észlelő, korai 
figyelmeztető és riasztási rendszerek 

c) a katasztrófákra vonatkozó észlelő, korai 
figyelmeztető és riasztási rendszerek 
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fejlesztéséhez való hozzájárulás a gyors 
reagálás lehetővé tétele, és az e rendszerek 
egymással, valamint az ERC-vel és a 
CECIS-szel való összeköttetésének 
előmozdítása érdekében. E rendszereknek 
figyelembe kell venniük a meglévő és a 
jövőbeli információs, nyomonkövetési és 
észlelési forrásokat és rendszereket, és 
ezekre kell épülniük;

fejlesztéséhez és a riasztási kódok 
egységesítéséhez való hozzájárulás a gyors 
reagálás lehetővé tétele, és az e rendszerek 
egymással, valamint az ERC-vel és a 
CECIS-szel való összeköttetésének 
előmozdítása érdekében. E rendszereknek 
figyelembe kell venniük a meglévő és a 
jövőbeli információs, nyomonkövetési és 
észlelési forrásokat és rendszereket, és 
ezekre kell épülniük;

Or. ro

Módosítás 88
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a segítséget kérő államban felmerült 
szükségletek értékeléséért,

– a segítséget kérő államban és régióban 
felmerült szükségletek értékeléséért,

Or. pt

Módosítás 89
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szükség szerint a helyszíni 
veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek 
összehangolásának előmozdításáért, 
valamint szükség és lehetőség szerint a 
segítséget kérő állam illetékes hatóságaival 
történő kapcsolattartásért;

– szükség szerint a helyszíni 
veszélyhelyzeti segítségnyújtási műveletek 
összehangolásának előmozdításáért, 
valamint szükség és lehetőség szerint a 
segítséget kérő állam illetékes nemzeti 
vagy regionális hatóságaival történő 
kapcsolattartásért;

Or. pt
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Módosítás 90
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a mechanizmus keretében bevetett 
szakértői csoportok, modulok és más 
reagálási kapacitások, valamint a 
helyszínen lévő más szereplők számára 
nyújtott logisztikai támogatás és segítség 
nyújtására vonatkozó képesség létrehozása 
és fenntartása;

e) a mechanizmus keretében bevetett 
szakértői csoportok, modulok és más 
reagálási kapacitások, valamint a 
helyszínen lévő más szereplők, illetve 
elszigetelt vagy nehezen megközelíthető 
térségekben az önkéntes csoportok
számára nyújtott logisztikai támogatás és 
segítség nyújtására vonatkozó képesség 
létrehozása és fenntartása;

Or. ro

Módosítás 91
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállamok segítése abban, hogy az 
Unión belüli logisztikai csomópontokban 
előzetesen veszélyhelyzet-reagálási 
eszközöket helyezzenek el;

f) a tagállamok logisztikai segítése abban, 
hogy az Unión belüli logisztikai 
csomópontokban előzetesen 
veszélyhelyzet-reagálási eszközöket 
helyezzenek el;

Or. de

Módosítás 92
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A modulok egy vagy több tagállam 
erőforrásaiból állnak.

A modulok egy vagy több tagállam 
önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott
erőforrásaiból állnak.

Or. de

Módosítás 93
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve referencia-
forgatókönyveket készít az Unión belül és 
kívül bekövetkező katasztrófákra 
vonatkozóan, figyelembe véve a 6. cikkben 
említett kockázatkezelési terveket;

a) a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve referencia-
forgatókönyveket készít az Unión belül és 
kívül bekövetkező katasztrófákra 
vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 94
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok azonosítják és b) a tagállamok – régióikkal 
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feltérképezik azokat a legfontosabb 
meglévő kapacitásokat, amelyeket az e 
forgatókönyvekre való, a mechanizmus 
szerinti reagálás céljára elérhetővé lehet 
tenni, és tájékoztatják azokról a 
Bizottságot;

együttműködve – azonosítják és 
feltérképezik azokat a legfontosabb 
meglévő kapacitásokat, amelyeket az e 
forgatókönyvekre való, a mechanizmus 
szerinti reagálás céljára elérhetővé lehet 
tenni, és tájékoztatják azokról a 
Bizottságot;

Or. en

Módosítás 95
Patrice Tirolien

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unión kívüli reagálási műveletek 
tervezése során a Bizottság és a tagállamok 
azonosítják és biztosítják az Unió és a 
tagállamok által nyújtott természetbeni 
segítség és a humanitárius segélyhez 
biztosított finanszírozás közötti 
szinergiákat.

(2) Az Unión kívüli reagálási műveletek 
tervezése során a Bizottság és a tagállamok 
azonosítják és biztosítják az Unió és a 
tagállamok által nyújtott természetbeni 
segítség és a humanitárius segélyhez 
biztosított finanszírozás közötti 
szinergiákat, a legkülső régiók fokozott 
bevonása mellett, amennyiben e tervek 
megvalósítására e régiók életterében kerül 
sor.

Or. fr

Módosítás 96
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a cikket törölték.

Or. de
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Módosítás 97
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság minőségi követelményeket 
határoz meg az Európai Veszélyhelyzet-
reagálási Kapacitás céljára szánt 
kapacitásokra vonatkozóan. A tagállamok 
felelősek ezek minőségének biztosításáért.

(3) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve minőségi követelményeket 
határoz meg a tagállamok által az Európai 
Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás céljára 
szánt kapacitásokra vonatkozóan. A 
tagállamok felelősek ezek minőségének 
biztosításáért.

Or. en

Módosítás 98
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a tagállamok által az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás számára rendelkezésre bocsátott 
kapacitások tanúsítására és nyilvántartásba 
vételére eljárást dolgoz ki és folytat le.

(4) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve a tagállamok által az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás számára rendelkezésre bocsátott 
kapacitások tanúsítására és nyilvántartásba 
vételére eljárást dolgoz ki és folytat le.

Or. en

Módosítás 99
Oldřich Vlasák

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Bevetés esetén a kapacitások a (7) A tagállamok által az Európai 
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tagállamok rendelkezése és irányítása alatt 
maradnak. A különböző kapacitások 
összehangolását a Bizottság az ERC útján 
biztosítja. A kapacitások, amikor nem vetik 
be azokat a mechanizmus keretében 
végzett műveletekben, rendelkezésre állnak 
a tagállamok nemzeti céljaira.

Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 
számára rendelkezésre bocsátott 
válaszadási kapacitások továbbra is 
mindenkor rendelkezésre állnak a 
tagállamok nemzeti céljaira.

Or. en

Módosítás 100
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a cikket törölték.

Or. de

Módosítás 101
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok támogatása a 
vészhelyzetek nagyobb kockázatának kitett
régiók megközelíthetőségének 
javításában.

Or. ro

Módosítás 102
Iosif Matula

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy képzési program és egy képzési 
hálózat létrehozása a polgári védelmi és 
más veszélyhelyzet-kezelési személyzet 
számára a katasztrófamegelőzésről, a 
katasztrófákra való felkészültségről és 
reagálásról, a modulok és a 8., 9. és 
11. cikkben említett más kapacitások 
összehangolási kompatibilitásának és 
komplementaritásának javítása céljából, 
valamint a 7. cikk d) pontjában említett 
szakértők kompetenciájának javítása útján. 
A programnak ki kell terjednie közös 
tanfolyamokra, gyakorlatokra és a 
szakértők cseréjének olyan rendszerére, 
amelynek révén az egyéneket más 
tagállamokba küldhetik;

a) egy képzési program és egy képzési 
hálózat létrehozása a helyi és regionális
szintű polgári védelmi és más 
veszélyhelyzet-kezelési személyzet 
számára a katasztrófamegelőzésről, a 
katasztrófákra való felkészültségről és 
reagálásról, a modulok és a 8., 9. és 
11. cikkben említett más kapacitások 
összehangolási kompatibilitásának és 
komplementaritásának javítása céljából, 
valamint a 7. cikk d) pontjában említett 
szakértők kompetenciájának javítása útján. 
A programnak ki kell terjednie közös 
tanfolyamokra, gyakorlatokra és a 
szakértők cseréjének olyan rendszerére, 
amelynek révén az egyéneket más 
tagállamokba küldhetik;

Or. ro

Módosítás 103
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ha a területek hasonló katasztrófák 
kockázatával szembesülnek, a tagállamok 
makro- és szubregionális szintű 
szükségleteinek és érdekeinek 
figyelembevétele;

Or. en

Módosítás 104
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mechanizmus keretében lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve 
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása;

d) a mechanizmus keretében az Unión 
belül és azon kívül lefolytatott 
beavatkozásokból, gyakorlatokból és 
képzésekből szerzett tapasztalatokkal 
kapcsolatos program létrehozása, beleértve 
a releváns megelőzési, felkészültségi és 
reagálási vonatkozásokat, e tapasztalatok 
terjesztése és adott esetben megvalósítása;

Or. en

Módosítás 105
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
pénzügyi referenciaösszeg folyó áron a 
2014–2020-as időszakra vonatkozóan 
513 000 000 EUR.

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
pénzügyi referenciaösszeg folyó áron a 
2014–2020-as időszakra vonatkozóan 
400 000 000 EUR.

Or. de

Módosítás 106
Karin Kadenbach

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
pénzügyi referenciaösszeg folyó áron a 
2014–2020-as időszakra vonatkozóan 
513 000 000 EUR.

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
pénzügyi referenciaösszeg folyó áron a 
2014–2020-as időszakra vonatkozóan 
513 000 000 EUR. Ennek keretében az 
Unión belüli, valamint azon kívüli 
műveletekre szánt költségvetési eszközöket 
a felmerülő szükségletek függvényében 
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határozzák meg.

Or. en

Módosítás 107
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Folyó áron 276 000 000 EUR a pénzügyi 
keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 
című fejezetéből, folyó áron 237 000 000 
EUR pedig a 4., „Globális Európa” című 
fejezetéből származik.

Folyó áron 200 000 000 EUR a pénzügyi 
keret 3., „Biztonság és uniós polgárság” 
című fejezetéből, folyó áron 
200 000 000 EUR pedig a 4., „Globális 
Európa” című fejezetéből származik.

Or. de

Módosítás 108
Nikos Chrysogelos

Határozatra irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nyilvánosság tájékoztatása, oktatás, a 
tudatosságot növelő, valamint ahhoz 
kapcsolódó terjesztési tevékenységek a 
katasztrófák uniós polgárokra gyakorolt 
hatásának a minimálisra való csökkentése 
érdekében, valamint az ahhoz való 
hozzájárulás céljából, hogy az uniós 
polgárok hatékonyabban védjék magukat;

d) a nyilvánosság tájékoztatása, oktatás, a 
tudatosságot növelő, valamint ahhoz 
kapcsolódó terjesztési tevékenységek a 
katasztrófák uniós polgárokra gyakorolt 
hatásának a minimálisra való csökkentése 
érdekében, valamint az ahhoz való 
hozzájárulás céljából, hogy az uniós 
polgárok hatékonyabban és fenntartható 
módon védjék magukat;

Or. en

Módosítás 109
Nuno Teixeira
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Határozatra irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legkülső régiók esetében minden 
általános fellépés jogosult pénzügyi 
támogatásra.

Or. pt

Módosítás 110
Manfred Weber

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kockázatkezelési tervek és a kockázatok 
egész Unióra kiterjedő áttekintésének 
elkészítése;

törölve

Or. de

Indokolás

A polgári védelmi mechanizmuson belüli hatékony együttműködés nem kívánja meg a nemzeti 
kockázatkezelési tervek készítését. A katasztrófavédelmi egységek iránt a jövőben is maga az 
érintett tagállam folyamodik a mechanizmuson keresztül. E tagállamnak kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy mely területen milyen mértékű segítségre van szüksége. A Bizottságnak nem 
feladata, hogy a kérelmet ellenőrizze, és hogy azt a nemzeti kockázatkezelési tervek alapján 
kiigazítsa.

Módosítás 111
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kockázatkezelési tervek és a kockázatok 
egész Unióra kiterjedő áttekintésének 

törölve
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elkészítése;

Or. de

Módosítás 112
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás létrehozása és fenntartása a 
11. cikkben említettek szerint.

törölve

Az e pont szerinti fellépésekhez való uniós 
pénzügyi hozzájárulást 
kapacitástípusonként meghatározott 
egységköltség formájában nyújtják, és 
nem haladhatja meg a teljes elszámolható 
költség 25 %-át;

Or. de

Módosítás 113
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás hiányosságainak azonosítása és 
megszüntetése a 12. cikkel összhangban.

törölve

Az e ponttal összhangban végrehajtott 
fellépések egy alapos, 
kapacitástípusonkénti 
szükségletelemzésen és költség-haszon 
elemzésen alapulnak, amely figyelembe 
veszi a megfelelő kockázatok 
valószínűségét és hatását. Az e pont 
szerinti fellépésekhez való uniós pénzügyi 
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hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes 
elszámolható költség 85 %-át;

Or. de

Módosítás 114
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a szükséges logisztikai kapacitás 
rendelkezésre állásának biztosítása az 
Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás, a szakértői csoportok és a 
mechanizmus keretében bevetett más 
csoportok vagy modulok és reagálási 
kapacitások, valamint a helyszínen lévő 
más szereplők számára nyújtott technikai 
segítség és támogatás érdekében;

i) a szükséges logisztikai kapacitás 
rendelkezésre állásának biztosítása a 
szakértői csoportok és a mechanizmus 
keretében bevetett más csoportok vagy 
modulok és reagálási kapacitások, valamint 
a helyszínen lévő más szereplők számára 
nyújtott technikai segítség és támogatás 
érdekében;

Or. de

Módosítás 115
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 21. cikk g), h) és i) pontjában említett 
kapacitások súlyos katasztrófák esetén 
történő bevetése a Bizottság ERC útján 
közölt kérelmére;

törölve

Or. de

Módosítás 116
Nuno Teixeira
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Határozatra irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a legkülső, illetve azon régiók 
esetében, ahol harmadik országokkal való 
együttműködésre van szükség: bármilyen 
más, a mechanizmus keretében szükséges 
támogatási vagy kiegészítő intézkedés a 
3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzés teljesítése 
érdekében.

Or. pt

Módosítás 117
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szállítási erőforrásokra és a 
kapcsolódó logisztikára vonatkozó uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg a teljes elszámolható 
költség 85 %-át. A szállítási erőforrásokra 
és a kapcsolódó logisztikára vonatkozó 
uniós pénzügyi támogatás a teljes 
elszámolható költség 100 %-át is 
fedezheti, ha teljesül valamelyik alábbi 
feltétel:

(2) A szállítási erőforrásokra és a 
kapcsolódó logisztikára vonatkozó uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg a teljes elszámolható 
költség 85 %-át.

Or. de

Módosítás 118
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a költségek szállítási csomópontokbeli 
logisztikai műveletekhez kapcsolódnak 
(ideértve többek között a rakomány be-
vagy kirakodását és a raktárbérlést),

törölve

Or. de

Módosítás 119
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költségek a helyi szállításhoz 
kapcsolódnak és szükségesek a 
kapacitások összevonásának vagy a 
segítség összehangolt nyújtásának a 
megkönnyítéséhez,

törölve

Or. de

Módosítás 120
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költségek a 21. cikk g), h) és i) 
pontjában említett kapacitások 
szállításához kapcsolódnak.

törölve

Or. de

Módosítás 121
Nuno Teixeira
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Határozatra irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e határozat keretében pénzügyi 
támogatásban részesülő fellépések más 
uniós pénzügyi eszközből nem 
részesülhetnek támogatásban.

Az e határozat keretében pénzügyi 
támogatásban részesülő fellépések más 
uniós pénzügyi eszközből nem 
részesülhetnek támogatásban, kivéve 
azokat a fellépéseket, amelyek célja, hogy 
katasztrófa esetén segítséget nyújtsanak a 
legkülső régiókban és a földrajzi vagy 
demográfiai korlátokkal jellemzett 
régiókban, így a szigeti, a hegyvidéki és a
ritkán lakott térségekben.

Or. pt

Módosítás 122
Giommaria Uggias

Határozatra irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 20. cikkben és a 21. cikk a)–
f) pontjában említett pénzügyi támogatás 
nyújtható az európai szomszédságpolitika 
hatálya alá tartozó országok, valamint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
potenciális tagjelölt országok számára is.

törölve

Or. it

Módosítás 123
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Kapacitás hiányosságainak azonosítására 
és megszüntetésére vonatkozó szabályok a 

törölve
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12. cikkben foglaltak szerint;

Or. de


