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Pakeitimas 24
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų 
prisidėti;

(1) atsižvelgiant į pastaraisiais metais 
daugėjančias vis didesnes gaivalines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes ir į tai, kad 
ateityje nelaimės tikriausiai bus dar 
didesnės ir sunkesnės, o jų padariniai –
didelio masto, ilgalaikiai, visų pirma kilę 
dėl klimato kaitos ir galimos kelių 
gamtinių ir technologinių pavojų sąveikos, 
integruotas nelaimių valdymo metodas 
tampa vis svarbesnis; siekiant pagerinti 
gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, 
Sąjunga turėtų remti, koordinuoti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus ir prie jų 
prisidėti. Prireikus gali būti reikalingas 
pagal jūrų baseinus taikomas integruotas 
metodas;

Or. fr

Pakeitimas 25
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų stichinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių atveju, įskaitant 
teroro aktus, technologines, radiologines ir 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 

(3) apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, 
pirmiausia turėtų būti teikiama žmonėms, 
tačiau taip pat ir aplinkai bei turtui, 
įskaitant kultūros paveldą, visų gaivalinių
ir žmogaus sukeltų nelaimių atveju, 
įskaitant technologines, radiologines, 
pramonines ir ekologines avarijas, jūros 
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medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų. Civilinės saugos pagalbos ir 
kitos pagalbos ekstremalios situacijos 
atveju gali būti prašoma visų šių nelaimių 
atvejais, siekiant papildyti nukentėjusiosios 
šalies reagavimo pajėgumus;

taršą, epidemijas ir skubios medicinos 
pagalbos atvejus Sąjungoje arba už jos 
ribų. Civilinės saugos pagalbos ir kitos 
pagalbos ekstremalios situacijos atveju gali 
būti prašoma visų šių nelaimių atvejais, 
siekiant papildyti nukentėjusiosios šalies 
reagavimo pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimas 26
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie prevencijos 
ir pasirengimo nelaimėms ir reaguoti į 
didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

(4) Civilinės saugos mechanizmu 
akivaizdžiai įrodomas Europos 
solidarumas, užtikrinant galimybę 
praktiškai ir laiku prisidėti prie nuoseklios
prevencijos ir pasirengimo nelaimėms ir 
reaguoti į didelio masto nelaimes ir jų 
neišvengiamumą. Dėl to šis sprendimas 
neturėtų paveikti valstybių narių savitarpio 
teisių ir pareigų pagal dvišales ar 
daugiašales sutartis, susijusias su 
klausimais, kuriuos apima šis sprendimas, 
taip pat neturėtų paveikti valstybių narių 
atsakomybės savo teritorijoje apsaugoti 
žmones, aplinką ir turtą;

Or. en

Pakeitimas 27
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą (6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 



AM\912151LT.doc 5/49 PE494.850v01-00

LT

politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą;

Or. de

Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 28
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas apima
bendrą struktūrą, skirtą šiems planams 
skelbti ir vykdyti. Pagal mechanizmą 
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turėtų būti rengiamos gairės, siekiant 
suderinti ir palyginti skirtingus valstybių 
narių rizikos valdymo planus;

Or. en

Pakeitimas 29
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šių planų 
skelbimui ir vykdymui;

(6) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, skirtą Sąjungos nelaimių 
rizikos prevencijos veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo 
nelaimių lygį ir atsparumą joms, užkertant 
kelią jų padariniams arba juos sumažinant 
ir skatinant prevencijos kultūrą. Siekiant 
užtikrinti integruotą nelaimių valdymo 
metodą, labai svarbūs yra rizikos valdymo 
planai, kuriais susiejami rizikos 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
veiksmai. Todėl mechanizmas turėtų 
apimti bendrą struktūrą, skirtą šiems 
planams skelbti ir vykdyti. Klimato kaitos 
keliamų pavojų atveju pabrėžiama, kad 
atokiausiuose regionuose yra puikios 
gamtinės sąlygos šios srities moksliniams 
tyrimams; Sąjunga turėtų pasinaudoti šių 
regionų teikiamomis mokslinių tyrimų 
galimybėmis, kad išplėstų savo bendras 
žinias šioje itin svarbioje srityje;

Or. pt

Pakeitimas 30
David Casa

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo 
ir ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

(9) Sąjungos vykdomi veiksmai, kuriais 
prisidedama prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo sistemų tolesnio plėtojimo,
padės valstybėms narėms sutrumpinti 
laiką, reikalingą pasirengti reaguoti į 
nelaimes ir įspėti Sąjungos piliečius. Šios 
sistemos turėtų būti pritaikytos naudotis ir 
remtis esamais ir būsimais informacijos 
šaltiniais ir sistemomis;

Or. en

Pakeitimas 31
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengimui
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis;

(9) Sąjunga, prisidėdama prie nustatymo ir 
ankstyvojo perspėjimo sistemų tolesnio 
plėtojimo, valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti laiką, reikalingą pasirengti
reaguoti į nelaimes ir įspėti Sąjungos 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis ir remtis esamais ir 
būsimais informacijos šaltiniais ir 
sistemomis; pabrėžia glaudesnio 
Komisijos Humanitarinės pagalbos ir 
civilinės saugos generalinio direktorato ir 
nacionalinių civilinės saugos tarnybų 
bendradarbiavimo svarbą;

Or. ro

Pakeitimas 32
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų, 
personalo ir piliečių pasirengimo lygį. Tam 
reikia Sąjungos ir valstybių narių mokymo 
programų ir mokymo tinklo, susijusių su 
nelaimių prevencija, pasirengimu ir 
reagavimu, kaip reikalaujama 2008 m. 
lapkričio 14 d. Tarybos išvadose dėl 
europinio mokymo nelaimių valdymo 
srityje priemonių;

(10) mechanizmas turėtų apimti bendrą 
politinę sistemą, kuria siekiama nuolat 
gerinti Sąjungos civilinės saugos sistemų, 
personalo ir piliečių pasirengimo lygį. Tam 
reikia Sąjungos ir pirmiausia valstybių 
narių mokymo programų ir mokymo 
tinklo, susijusių su nelaimių prevencija, 
pasirengimu ir reagavimu vietoje, kaip 
reikalaujama 2008 m. lapkričio 14 d. 
Tarybos išvadose dėl europinio mokymo 
nelaimių valdymo srityje priemonių;

Or. de

Pakeitimas 33
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu kuriami iš vienos ar 
daugiau valstybių narių išteklių sudaryti 
civilinės saugos pagalbos teikimo 
moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus;

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu kuriami iš vienos ar 
daugiau valstybių narių savanoriškų 
išteklių sudaryti civilinės saugos pagalbos 
teikimo moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus;

Or. de

Pakeitimas 34
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu kuriami iš vienos ar 
daugiau valstybių narių išteklių sudaryti 
civilinės saugos pagalbos teikimo 
moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus;

(12) siekiant padėti plėtoti greitojo 
reagavimo civilinės saugos pajėgumus, 
Sąjungos mastu kuriami iš vienos ar 
daugiau valstybių narių išteklių sudaryti 
civilinės saugos pagalbos teikimo 
moduliai, kurie visiškai sąveikautų 
tarpusavyje. Moduliai turėtų būti 
organizuojami valstybių narių lygiu, 
vadovaujant valstybėms narėms ir 
atsižvelgiant į jų nurodymus; šiuo požiūriu 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti civilinės 
saugos pajėgumams valstybių narių 
pasienio zonose ir atokiuose regionuose;

Or. fr

Pakeitimas 35
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai,
savanoriškai sutelkiant iš anksto 
nustatytus valstybių narių pajėgumus, 
apmokyti ekspertai, Komisijos valdoma 
bendra ekstremalių situacijų ryšių ir 
informacijos sistema, taip pat ryšių punktai 
valstybėse narėse. Jis turėtų suteikti 
pagrindą rinkti oficialiai patvirtintą 
informaciją apie ekstremalią situaciją, ją 
skleisti valstybėms narėms ir keistis 
pagalbos teikimo metu sukaupta patirtimi;

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras ir
savanoriškai sutelkti iš anksto nustatyti
valstybių narių pajėgumai, parengti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

Or. de



PE494.850v01-00 10/49 AM\912151LT.doc

LT

Pakeitimas 36
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, parengti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi – populiarinti gerosios 
patirties pavyzdžius;

Or. ro

Pakeitimas 37
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
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savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, parengti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms, standartizuoti valstybių narių 
įspėjimo apie pavojų sistemas ir keistis 
pagalbos teikimo metu sukaupta patirtimi;

Or. ro

Pakeitimas 38
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, apmokyti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

(13) mechanizmu turėtų būti numatyta 
galimybė sutelkti ir palengvinti pagalbos 
teikimo koordinavimą. Geresnis 
bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas 
Sąjungos struktūra, kurią sudaro 
Reagavimo į nelaimes centras, kurio veikla 
derinama su esamomis nacionalinėmis, 
regionų ir vietos sistemomis, Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumai, 
savanoriškai sutelkiant iš anksto nustatytus 
valstybių narių pajėgumus, parengti
ekspertai, Komisijos valdoma bendra 
ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos 
sistema, taip pat ryšių punktai valstybėse 
narėse. Jis turėtų suteikti pagrindą rinkti 
oficialiai patvirtintą informaciją apie 
ekstremalią situaciją, ją skleisti valstybėms 
narėms ir keistis pagalbos teikimo metu 
sukaupta patirtimi;

Or. ro
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Pakeitimas 39
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus, rengti 
pajėgumų dislokavimo nenumatytų atvejų 
planus ir plėtoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 
narių pajėgumus. Nenumatytų atvejų 
planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas, 
kuriuos būtų galima papildyti pajėgumais, 
kurie bus sukurti remiant Sąjungai ir 
kuriais būtų dalijamasi visoje Sąjungoje;

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus ir rengti 
nenumatytų atvejų planus. Nenumatytų 
atvejų planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas, 
kuriuos būtų galima papildyti 
nacionaliniais arba regioniniais 
pajėgumais;

Or. de

Pakeitimas 40
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus, rengti 
pajėgumų dislokavimo nenumatytų atvejų 
planus ir plėtoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 

(14) siekiant pagerinti reagavimo į 
nelaimes operacijų planavimą ir užtikrinti, 
kad būtų pagrindinių pajėgumų, būtina 
plėtoti orientacinius pagrindinių rūšių 
nelaimių scenarijus, nustatyti pagrindinius 
valstybių narių pajėgumus, rengti 
pajėgumų dislokavimo nenumatytų atvejų 
planus ir plėtoti Europos reagavimo į 
nelaimes pajėgumus, savanoriškai 
sutelkiant iš anksto nustatytus valstybių 
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narių pajėgumus. Nenumatytų atvejų 
planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas, 
kuriuos būtų galima papildyti pajėgumais, 
kurie bus sukurti remiant Sąjungai ir 
kuriais būtų dalijamasi visoje Sąjungoje;

narių pajėgumus. Nenumatytų atvejų 
planavimas taip pat galimas, siekiant 
nustatyti, ar valstybėse narėse trūksta 
pajėgumų reaguoti į ekstremalias situacijas,
susijusių su tarpvalstybinių regionų 
koordinavimu, kuriuos būtų galima 
papildyti pajėgumais, kurie bus sukurti 
remiant Sąjungai ir kuriais būtų dalijamasi 
visoje Sąjungoje;

Or. ro

Pakeitimas 41
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ypač daug dėmesio turi būti 
skiriama ties ES išorės sienomis 
esantiems regionams ir atokiems 
regionams, turint omenyje tai, kad jiems 
kyla didesnis gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių pavojus, ir tai, kad 
šiuose regionuose sunkiau teikti pagalbą 
nei kituose regionuose ir dažnai prireikia 
trečiųjų šalių pagalbos;

Or. ro

Pakeitimas 42
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis ir 
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Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

padidinti jų greitį. Sąjunga turėtų remti 
valstybių narių pastangas ir prie jų 
prisidėti, palengvindama valstybių narių 
transporto išteklių sutelkimą ir prireikus 
prisidėdama prie papildomų transporto 
priemonių finansavimo, atsižvelgdama į 
tam tikrus kriterijus;

Or. pt

Pakeitimas 43
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
pagerinti transporto priemonių 
prieinamumo visuose ES regionuose 
sąlygas ir galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

Or. ro

Pakeitimas 44
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 

(16) siekiant Sąjungos mastu remti greito 
reagavimo pajėgumų plėtojimą, reikia 
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pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą ir prireikus prisidėdama 
prie papildomų transporto priemonių 
finansavimo, atsižvelgdama į tam tikrus 
kriterijus;

pagerinti galimybes naudotis 
atitinkamomis transporto priemonėmis. 
Sąjunga turėtų remti valstybių narių 
pastangas ir prie jų prisidėti, 
palengvindama valstybių narių transporto 
išteklių sutelkimą;

Or. de

Pakeitimas 45
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagalbos teikimas turėtų būti visiškai 
koordinuojamas vietoje, taip siekiant 
maksimaliai padidinti veiksmingumą ir 
užtikrinti, kad pagalbą gautų nukentėję 
gyventojai. Komisija turėtų suteikti 
tinkamą logistinę paramą išsiųstoms 
ekspertų grupėms;

(17) pagalbos teikimas turėtų būti visiškai 
koordinuojamas vietoje, taip siekiant 
maksimaliai padidinti veiksmingumą ir 
užtikrinti, kad pagalbą gautų nukentėję 
gyventojai. Komisija turėtų suteikti 
tinkamą logistinę paramą išsiųstoms 
ekspertų grupėms ir paramą logistiniam 
savanorių grupių dislokavimui reagavimo 
į nelaimes izoliuotose ar nepasiekiamose 
vietovėse tikslais;

Or. ro

Pakeitimas 46
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Europos Sąjungos pagalba ir 
parama nelaimių prevencijos, jų 
padarinių šalinimo ir reagavimo į jas 
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tikslais yra itin svarbi izoliuotuose ar 
atokesniuose regionuose, kuriuose nuolat 
kyla sunkumų dėl žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių prieinamumo ir 
galimybės jais naudotis, kyla didesnis 
gaivalinių nelaimių pavojus ir kuriuose 
tokių nelaimių padarinių poveikis 
didesnis, kaip ir atokiausių regionų 
atveju;

Or. pt

Pakeitimas 47
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) dėl geostrateginės atokiausių 
regionų padėties, nurodytos 2004 m. 
gegužės 26 d. Komisijos komunikate dėl 
glaudesnės atokių regionų partnerystės ir 
2006 m. sausio mėn. Michelio BARNIER 
pranešime „Europe AID“, atokūs
regionai turėtų būti aiškiai įtraukti į 
valstybių narių rizikos valdymo planus; 
šiems regionams turėtų būti teikiama 
pirmenybė įgyvendinant modulius, skirtus 
veiksmams rengti ir koordinuoti šių 
regionų geografinėje aplinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 48
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kai manoma, kad tikslinga naudoti (19) kai manoma, kad tikslinga kaip 
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karinius pajėgumus, remiant civilinės 
saugos operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, kad pagal 
mechanizmą būtų teikiami su civilių 
gyventojų sauga susiję kariniai pajėgumai;

kraštutinę priemonę naudoti karinius 
pajėgumus, remiant civilinės saugos 
operacijas, su kariškiais turėtų būti 
bendradarbiaujama Tarybos ar jos 
kompetentingų įstaigų nustatytais būdais, 
procedūromis ir kriterijais, taip pat 
remiantis JT užsienio karinių ir civilinės 
gynybos išteklių panaudojimo teikiant 
pagalbą nelaimių atveju gairėmis (Oslo 
gairės, 2007 m.), kad pagal mechanizmą 
būtų teikiami su civilių gyventojų sauga 
susiję kariniai pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 49
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą
arba poveikį, ir atsižvelgiant į 
mechanizmo pagalbos teikimo 
veiksmingumą siekiant sumažinti žmonių 
žūčių skaičių ir žalą, šio tikslo geriau būtų 
siekti Sąjungos lygiu. Jeigu didelio masto 
ekstremalios situacijos padariniai viršija 
nukentėjusiosios valstybės narės reagavimo 
galimybes, ši valstybė turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti mechanizmu, 
siekdama papildyti savo civilinės saugos ir 
kitus reagavimo į ekstremalias situacijas 
išteklius. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto
subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Vadovaujantis tame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, šiuo sprendimu neviršijama to, 
kas nėra būtina siekiant šio tikslo;

(22) jeigu didelio masto ekstremalios 
situacijos padariniai viršija 
nukentėjusiosios valstybės narės reagavimo 
galimybes, ši valstybė turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti mechanizmu, 
siekdama papildyti savo civilinės saugos ir 
kitus reagavimo į ekstremalias situacijas 
išteklius. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Vadovaujantis tame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, šiuo sprendimu neviršijama to, 
kas nėra būtina siekiant šio tikslo;

Or. de
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Pakeitimas 50
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti valstybių 
narių civilinės saugos veiksmus, gerinant 
stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

1. Sąjungos civilinės saugos mechanizmu
(toliau – mechanizmas) turi būti siekiama 
remti, koordinuoti ir papildyti civilinės 
saugos veiksmus valstybėse narėse, 
gerinant gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas sistemų veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 51
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

2. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių. Mechanizmas suteikia 
valstybėms narėms galimybę naudotis jų 
pačių lėšas papildančiomis lėšomis ir 
užtikrinti pakankamus ekstremalių situacijų 
valdymo sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

Or. it

Pakeitimas 52
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų stichinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant teroro aktus,
technologines, radiologines arba 
ekologines avarijas, jūros taršą ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama 
mechanizmu, pirmiausia turėtų būti 
teikiama žmonėms, tačiau taip pat ir 
aplinkai bei turtui, įskaitant kultūros 
paveldą, visų gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atveju, įskaitant technologines, 
radiologines, pramonines arba ekologines 
avarijas, jūros taršą, epidemijas ir skubios 
medicinos pagalbos atvejus Sąjungoje arba 
už jos ribų.

Or. fr

Pakeitimas 53
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir 
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius. 
Valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti šio sprendimo tikslo, todėl, 
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą 
arba poveikį, šio tikslo geriau būtų siekti 
Sąjungos lygiu.

3. Sąjungos pagalba pagerinami valstybių 
narių prevencijos, pasirengimo ir
reagavimo gebėjimai kovoti su didelio 
masto nelaimėmis, mažinant žmonių žūčių 
skaičių ir materialinius nuostolius.

Or. de

Pakeitimas 54
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus ir išteklius, kad jos 
galėtų atitinkamai ir nuosekliai reaguoti į 
tokio masto ir pobūdžio nelaimes, kurių 
galima pagrįstai tikėtis ir kurioms turi būti 
pasirengta.

Or. en

Pakeitimas 55
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
valstybių narių atsakomybei savo 
teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką ir 
turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

5. Mechanizmu nedaromas poveikis 
pirmaeilei valstybių narių atsakomybei 
savo teritorijoje apsaugoti žmones, aplinką 
ir turtą nuo nelaimių ir jų pareigai užtikrinti 
pakankamus ekstremalių situacijų valdymo 
sistemų pajėgumus, kad jos galėtų 
atitinkamai reaguoti į tokio masto ir 
pobūdžio nelaimes, kurių galima pagrįstai 
tikėtis ir kurioms turi būti pasirengta.

Or. de

Pakeitimas 56
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mechanizmu nedaromas poveikis 
pareigoms pagal galiojančius Sąjungos 
arba Europos atominės energijos 
bendrijos teisės aktus arba galiojančius 
tarptautinius susitarimus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 57
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame sprendime atsižvelgiama į 
izoliuotų, atokiausių ir kitų Sąjungos 
regionų ar salų ypatingus poreikius 
nelaimės atveju.

3. Šiame sprendime atsižvelgiama į 
izoliuotų, atokiausių, pasienio ir kitų 
Sąjungos regionų ar salų ypatingus 
poreikius nelaimės atveju. Šiuose 
regionuose gali būti reikalingas pagal 
jūrų baseinus taikomas integruotas 
metodas, siekiant užtikrinti kuo geresnę 
sąveiką.

Or. fr

Pakeitimas 58
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti aukštą apsaugos nuo nelaimių 
lygį užkertant joms kelią arba mažinant jų 
poveikį ir skatinant prevencijos kultūrą;

(a) užtikrinti aukštą apsaugos nuo nelaimių 
lygį užkertant joms kelią arba mažinant jų 
poveikį ir skatinant prevencijos kultūrą, 
taip pat gerinant civilinės saugos ir kitų 
kompetentingų tarnybų 
bendradarbiavimą;
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Or. en

Pakeitimas 59
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangą, padarytą gerinant reagavimą į 
nelaimes, kuri vertinama atsižvelgiant į 
pagalbos teikimo pagal mechanizmą 
koordinavimo spartą ir laipsnį ir pagalbos, 
suteiktos pagal poreikius vietoje, 
tinkamumą.

c) pažangą, padarytą gerinant reagavimą į 
nelaimes, kuri vertinama atsižvelgiant į 
pagalbos ir paslaugų teikimo pagal 
mechanizmą koordinavimo spartą ir laipsnį 
ir pagalbos, suteiktos pagal poreikius 
vietoje, tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 60
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. nelaimė – situacija, kuri turi ar gali 
turėti neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai 
ar turtui;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 61
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri 2. didelio masto nelaimė – gaivalinė 
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turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

nelaimė, dėl kurios neįprasto masto jau 
kilo ar gali tuoj pat kilti pavojus gyvybei ar 
turtui ir kuriai įveikti pačios 
nukentėjusiosios valstybės narės 
pajėgumų nepakanka ir gali būti prašoma 
teikti pagalbą pagal mechanizmą;

Or. de

Pakeitimas 62
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. didelio masto nelaimė – situacija, kuri 
turi ar gali turėti neigiamą poveikį 
žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl kurios 
gali būti prašoma teikti pagalbą pagal 
mechanizmą;

2. nelaimė arba didelio masto nelaimė –
situacija, kuri turi ar gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms, aplinkai ar turtui ir dėl 
kurios gali būti prašoma teikti pagalbą 
pagal mechanizmą;

Or. it

Pakeitimas 63
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. reagavimas – veiksmai, kurių imamasi 
pagal mechanizmą didelio masto nelaimės 
metu arba po jos, siekiant likviduoti 
tiesioginius jos padarinius;

3. reagavimas – veiksmai, kurių imamasi 
pagal mechanizmą didelio masto nelaimės 
metu arba po jos, siekiant tvariai likviduoti 
tiesioginius jos padarinius;

Or. en

Pakeitimas 64
Giommaria Uggias
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. reagavimas – veiksmai, kurių imamasi 
pagal mechanizmą didelio masto nelaimės 
metu arba po jos, siekiant likviduoti 
tiesioginius jos padarinius;

3. reagavimas – veiksmai, kurių imamasi 
pagal mechanizmą nelaimės arba didelio 
masto nelaimės metu arba po jos, siekiant 
likviduoti tiesioginius jos padarinius;

Or. it

Pakeitimas 65
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. modulis – savarankiškas ir 
autonomiškas, iš anksto nustatytai 
užduočiai ir poreikiams skirtas valstybių 
narių pajėgumų darinys arba valstybių 
narių mobili operacijų komanda, kurią 
sudaro žmonės ir materialinės priemonės,
ir kurią galima apibūdinti pagal jos 
gebėjimą teikti pagalbą arba pagal užduotį 
(-is), kurią (-ias) ji geba atlikti;

7. modulis – savarankiškas ir 
autonomiškas, iš anksto nustatytai 
užduočiai ir poreikiams skirtas, 
savanoriškas valstybių narių pajėgumų 
darinys arba valstybių narių mobili 
operacijų komanda, kurią sudaro žmonės ir 
materialinės priemonės ir kurią galima 
apibūdinti pagal jos gebėjimą teikti pagalbą 
arba pagal užduotį (-is), kurią (-ias) ji geba 
atlikti;

Or. de

Pakeitimas 66
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. rizikos valdymo planas – valstybės 
narės parengta planavimo priemonė, 
kurios tikslas – numatyti riziką, įvertinti 

Išbraukta.
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jos poveikį ir parengti, atrinkti bei 
įgyvendinti priemones, kuriomis 
ekonomiškai veiksmingai būtų sumažinta, 
pritaikyta ir sušvelninta rizika ir jos 
poveikis, taip pat nustatyti įvairiems 
sektoriams ar pavojams būdingos rizikos 
valdymo priemonių integravimo į bendrą 
planą struktūrą;

Or. de

Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 67
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

9. rizikos valdymo planas – valstybės narės 
parengta planavimo priemonė, kurios 
tikslas – numatyti riziką, įvertinti jos 
poveikį ir parengti, atrinkti bei įgyvendinti 
tvarias priemones, kuriomis ekonomiškai 
veiksmingai būtų sumažinta, pritaikyta ir 
sušvelninta rizika ir jos poveikis, taip pat 
nustatyti įvairiems sektoriams ar pavojams 
būdingos rizikos valdymo priemonių 
integravimo į bendrą planą struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 68
Iosif Matula
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija;

a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau
bendradarbiauti, dalytis žiniomis, 
geriausia praktika ir informacija;

Or. ro

Pakeitimas 69
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija;

a) imasi veiksmų, kad pagerintų žinių apie 
nelaimių riziką bazę ir padėtų lengviau 
dalytis žiniomis, geriausia praktika ir 
informacija tiek Europos lygmeniu, tiek 
tarp valstybių narių makroregioniniu ar 
subregioniniu lygmeniu, kai teritorijose 
kyla panašių nelaimių pavojus;

Or. en

Pakeitimas 70
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus 
numato atitinkamas paskatas;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 71
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą, derinimą tarp valstybių narių ir 
įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

Or. ro

Pakeitimas 72
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

d) skatina ir remia valstybių narių rizikos 
valdymo planų, taip pat jų turinio gairių 
kūrimą ir įgyvendinimą siekiant 
palengvinti planų suderinimą ir
palyginamumą ir prireikus numato 
atitinkamas paskatas;

Or. en
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Pakeitimas 73
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didina informuotumą apie rizikos 
prevencijos svarbą ir remia valstybių narių 
vykdomą visuomenės informavimą, 
švietimą ir informuotumo didinimą;

e) didina informuotumą apie rizikos 
prevencijos svarbą ir remia valstybių narių 
ir regionų bei vietos valdžios institucijų
vykdomą visuomenės informavimą, 
švietimą ir informuotumo didinimą;

Or. en

Pakeitimas 74
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didina informuotumą apie rizikos 
prevencijos svarbą ir remia valstybių narių 
vykdomą visuomenės informavimą, 
švietimą ir informuotumo didinimą;

e) didina informuotumą apie rizikos 
prevencijos svarbą ir remia valstybių narių 
vykdomą visuomenės informavimą, 
švietimą ir suvokimo gerinimą bei
informuotumo didinimą;

Or. ro

Pakeitimas 75
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatina naudotis Sąjungos lėšomis, 
skiriamomis tvariai nelaimių prevencijai, 
ir skatina valstybes nares ir regionus 
išnaudoti šias finansavimo galimybes;
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Or. en

Pakeitimas 76
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) atsižvelgia į ypatingą regionų, 
nurodytų Sutarties 349 straipsnyje, 
pažeidžiamumą.

Or. fr

Pakeitimas 77
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Rizikos valdymo planai

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.
2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos 
vertinimą, jie turi būti susieti su kitais 
svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.
3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

Or. de



PE494.850v01-00 30/49 AM\912151LT.doc

LT

Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 78
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
suderintą požiūrį į nelaimių prevenciją ir 
pasirengimą joms dalijantis informacija ir 
gerąja patirtimi pagal Sąjungos
mechanizmą, valstybės narės ne vėliau nei 
2016 m. pateikia Komisijai atitinkamas ne 
slaptas savo rizikos vertinimų dalis ir savo 
rizikos valdymo planus.

Or. en

Pakeitimas 79
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
rizikos valdymo planus.

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimą pagal mechanizmą, 
valstybės narės, pasikonsultavusios su 
savo kompetentingomis valstybės 
institucijomis, įskaitant regionų ir vietos 
valdžios institucijas, pateikia Komisijai 
savo rizikos valdymo planus. Daug 
dėmesio skiriama pagalbai, kurią derėtų 
teikti atokiausiems, salų, 
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tarpvalstybiniams ir kalnų regionams, 
kuriuose dažnai trūksta reikiamų išteklių, 
kuriais naudojantis būtų galima skubiai 
reaguoti į nelaimes.

Or. pt

Pakeitimas 80
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionaliniuose rizikos
vertinimuose nagrinėjamus gaivalinių ir
žmogaus sukeltų nelaimių pavojaus 
atvejus ir kitą svarbią riziką nacionaliniu 
ar atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais tos 
valstybės narės planais.

Or. en

Pakeitimas 81
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius, regionų ir vietos
rizikos vertinimus ir kitą svarbų rizikos 
vertinimą, jie turi būti susieti su kitais 
svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. fr
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Pakeitimas 82
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius, regionų ir vietos
rizikos vertinimus ir kitą svarbų rizikos 
vertinimą, jie turi būti susieti su kitais 
svarbiais toje valstybėje narėje 
galiojančiais planais.

Or. en

Pakeitimas 83
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais.

2. Rizikos valdymo planuose reikia 
atsižvelgti į nacionalinius rizikos 
vertinimus ir kitą svarbų rizikos vertinimą, 
jie turi būti susieti su kitais svarbiais toje 
valstybėje narėje galiojančiais planais. 
Valstybės narės turi parengti rizikos 
valdymo planavimo suderinimo 
tarpvalstybiniuose regionuose strategiją.

Or. ro

Pakeitimas 84
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos užtikrinti visų 
aplinkosaugos suinteresuotųjų viešųjų 
subjektų dalyvavimo veiksmingumą, 
valstybės narės turėtų kiekvienoje 
bendroje ar konkrečioje nacionalinėje, 
regioninėje bei vietos veiksmų programoje 
privaloma tvarka numatyti konkretų įrašą 
ir išlaidų kategorijas, vadinamus 
„gaivalinių nelaimių ir reiškinių 
prevencijos išlaidomis“; Komisija remia 
valstybių narių pripažintą poreikį 
performuluoti šios srities veiksmų 
programas;

Or. it

Pakeitimas 85
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės turi užtikrinti ne vėliau 
kaip iki 2016 m. pabaigos, kad jų rizikos 
valdymo planai būtų parengti ir Komisijai 
pateikti naujausia redakcija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, užtikrina pajėgumus visą parą ir 

a) įsteigia ir valdo Reagavimo į nelaimes 
centrą, kurio veikla koordinuojama su 
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teikia paslaugas valstybėms narėms ir 
Komisijai, kiek tai susiję su mechanizmu;

esamomis nacionalinėmis ir regionų 
institucijomis, užtikrina pajėgumus visą 
parą ir teikia paslaugas valstybėms narėms 
ir Komisijai, kiek tai susiję su 
mechanizmu;

Or. fr

Pakeitimas 87
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo bei pranešimo apie nelaimes 
sistemų plėtojimo, siekiant sudaryti sąlygas 
greitai reaguoti ir skatinti jų tarpusavio 
sąsają bei sąsają su Reagavimo į nelaimes 
centru ir CECIS. Kuriant tokias sistemas, 
atsižvelgiama į esamus ir būsimus 
informacijos, stebėsenos ir nustatymo 
šaltinius ir sistemas ir jais remiamasi;

c) prisideda prie nustatymo ir ankstyvojo 
perspėjimo bei pranešimo apie nelaimes 
sistemų plėtojimo ir pavojaus signalų 
standartizavimo, siekiant sudaryti sąlygas 
greitai reaguoti ir skatinti jų tarpusavio 
sąsają bei sąsają su Reagavimo į nelaimes 
centru ir CECIS. Kuriant tokias sistemas, 
atsižvelgiama į esamus ir būsimus 
informacijos, stebėsenos ir nustatymo 
šaltinius ir sistemas ir jais remiamasi;

Or. ro

Pakeitimas 88
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– poreikių įvertinimą pagalbos prašančioje 
valstybėje,

– poreikių įvertinimą pagalbos prašančioje 
valstybėje ar regione,

Or. pt



AM\912151LT.doc 35/49 PE494.850v01-00

LT

Pakeitimas 89
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prireikus – pagalbos ekstremalios 
situacijos atveju teikimo operacijų įvykio 
vietoje koordinavimo ir – jei būtina ir 
tikslinga – ryšių palaikymo su pagalbos 
prašančios valstybės kompetentingomis 
institucijomis palengvinimą,

– prireikus – pagalbos ekstremalios 
situacijos atveju teikimo operacijų įvykio 
vietoje koordinavimo ir – jei būtina ir 
tikslinga – ryšių palaikymo su pagalbos 
prašančios valstybės kompetentingomis
nacionalinėmis ar regionų institucijomis 
palengvinimą,

Or. pt

Pakeitimas 90
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sukuria ir palaiko pajėgumus teikti 
logistinę paramą ir pagalbą ekspertų 
grupėms, moduliams ir kitiems reagavimo 
pajėgumams, dislokuotiems pagal 
mechanizmą, taip pat kitiems subjektams 
įvykio vietoje;

e) sukuria ir palaiko pajėgumus teikti 
logistinę paramą ir pagalbą ekspertų 
grupėms, moduliams ir kitiems reagavimo 
pajėgumams, dislokuotiems pagal 
mechanizmą, taip pat kitiems subjektams 
įvykio vietoje ir savanorių grupėms 
izoliuotose ar nepasiekiamose vietovėse;

Or. ro

Pakeitimas 91
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padeda valstybėms narėms iš anksto 
paskirstyti reagavimo į ekstremalią 
situaciją išteklius Sąjungos logistiniuose 
centruose;

f) logistikos priemonėmis padeda 
valstybėms narėms iš anksto paskirstyti 
reagavimo į ekstremalią situaciją išteklius 
Sąjungos logistiniuose centruose;

Or. de

Pakeitimas 92
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moduliai sudaryti iš vienos arba kelių 
valstybių narių išteklių.

Moduliai sudaryti iš savanoriškai suteiktų 
vienos arba kelių valstybių narių išteklių.

Or. de

Pakeitimas 93
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija pateikia orientacinius 
nelaimių scenarijus Sąjungoje ir už jos 
ribų, atsižvelgdama į 6 straipsnyje 
nurodytus rizikos valdymo planus;

a) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija pateikia orientacinius 
nelaimių scenarijus Sąjungoje ir už jos 
ribų;

Or. de

Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
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kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 94
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės narės nustato pagrindinius 
esamus pajėgumus, kuriuos būtų galima 
panaudoti reaguojant pagal mechanizmą į 
šiuos scenarijus ir apie tai praneša 
Komisijai;

b) valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su savo regionais, nustato pagrindinius 
esamus pajėgumus, kuriuos būtų galima 
panaudoti reaguojant pagal mechanizmą į 
šiuos scenarijus ir apie tai praneša 
Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 95
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Planuodamos reagavimo operacijas už 
Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės 
nurodo ir užtikrina pagalbos natūra ir 
humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį 
teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

2. Planuodamos reagavimo operacijas už 
Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės 
nurodo ir užtikrina pagalbos natūra ir 
humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį 
teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką, 
aiškiai įtraukdamos atokius regionus, kai
šie planai įgyvendinami šių regionų 
teritorijoje.

Or. fr

Pakeitimas 96
Markus Pieper
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Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 97
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija apibrėžia pajėgumų, kurie bus
skirti Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus. 
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, apibrėžia pajėgumų,
kuriuos valstybės narės įsipareigoja skirti 
Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, kokybės reikalavimus. 
Valstybės narės yra atsakingos už savo 
kokybės užtikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 98
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato ir valdo pajėgumų, 
kuriuos valstybės narės suteikia Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumams, 
sertifikavimo ir registracijos procesą.

4. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, nustato ir valdo 
pajėgumų, kuriuos valstybės narės suteikia 
Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumams, sertifikavimo ir registracijos 
procesą.

Or. en
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Pakeitimas 99
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Dislokavimo atveju pajėgumams 
vadovauja ir nurodymus duoda valstybės 
narės. Per reagavimo į nelaimes centrą 
Komisija užtikrina įvairių pajėgumų 
koordinavimą. Kai pajėgumai 
nedislokuoti operacijose pagal 
mechanizmą, juos galima naudoti 
valstybių narių nacionaliniais tikslais.

7. Reagavimo pajėgumus, kuriuos
valstybės narės suteikia Reagavimo į 
nelaimes centrui, visuomet galima naudoti 
valstybių narių nacionaliniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 100
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 101
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teikdama pagalbą valstybėms narėms, 
siekiant pagerinti pajėgumų naudojimo 
galimybes regionuose, kuriuose kyla 
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didesnis nelaimių pavojus.

Or. ro

Pakeitimas 102
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parengia civilinės saugos ir kitam 
ekstremalių situacijų valdymo personalui 
skirtą mokymo programą ir įsteigia 
mokymo tinklą, susijusius su nelaimių 
prevencija, pasirengimu ir reagavimu, 
siekiant gerinti modulių ir kitų pajėgumų, 
nurodytų 8, 9 ir 11 straipsniuose, 
koordinavimą, suderinamumą ir 
papildomumą, taip pat gerinti 7 straipsnio 
d punkte nurodytų ekspertų kompetenciją. 
Ši programa apima jungtines paskaitas, 
pratybas ir ekspertų mainų sistemą, pagal 
kurią asmenys gali būti komandiruojami į 
kitas valstybes nares;

(a) parengia vietos ir regionų civilinės 
saugos ir kitam ekstremalių situacijų 
valdymo personalui skirtą mokymo 
programą ir įsteigia mokymo tinklą, 
susijusius su nelaimių prevencija, 
pasirengimu ir reagavimu, siekiant gerinti 
modulių ir kitų pajėgumų, nurodytų 8, 9 ir 
11 straipsniuose, koordinavimą, 
suderinamumą ir papildomumą, taip pat 
gerinti 7 straipsnio d punkte nurodytų 
ekspertų kompetenciją. Ši programa apima 
jungtines paskaitas, pratybas ir ekspertų 
mainų sistemą, pagal kurią asmenys gali 
būti komandiruojami į kitas valstybes 
nares;

Or. ro

Pakeitimas 103
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atsižvelgia į valstybių narių poreikius 
ir interesus makroregioniniu ar 
subregioniniu lygmeniu, kai teritorijose 
kyla panašių nelaimių pavojus;

Or. en
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Pakeitimas 104
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengia programą apie patirtį, įgytą 
pagal mechanizmą teikiant pagalbą, per 
pratybas ir mokymus, įskaitant susijusius 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo 
aspektus, ir skleidžia šią patirtį bei 
tinkamai ją pritaiko;

d) parengia programą apie patirtį, įgytą 
pagal mechanizmą teikiant pagalbą
Sąjungoje ir už jos ribų, per pratybas ir 
mokymus, įskaitant susijusius prevencijos, 
pasirengimo ir reagavimo aspektus, ir 
skleidžia šią patirtį bei tinkamai ją pritaiko;

Or. en

Pakeitimas 105
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–
2020 m. skiriama finansinė orientacinė 
suma yra 513 000 000 EUR galiojančiomis 
kainomis.

Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–
2020 m. skiriama finansinė orientacinė 
suma yra 400 000 000 EUR galiojančiomis 
kainomis.

Or. de

Pakeitimas 106
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–
2020 m. skiriama finansinė orientacinė 

Šiam sprendimui įgyvendinti 2014–
2020 m. skiriama finansinė orientacinė 
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suma yra 513 000 000 EUR galiojančiomis 
kainomis.

suma yra 513 000 000 EUR galiojančiomis 
kainomis. Atsižvelgiant į tai, biudžetinės 
priemonės, skirtos veiksmams ES ir už jos 
ribų, bus nustatytos pagal iškilusius 
poreikius. 

Or. en

Pakeitimas 107
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

276 000 000 EUR galiojančiomis kainomis 
gaunama iš finansinės programos 3 išlaidų 
kategorijos „Saugumas ir pilietybė“, o 
237 000 000 EUR galiojančiomis kainomis 
– iš 4 išlaidų kategorijos „Europos 
vaidmuo pasaulyje“.

200 000 000 EUR galiojančiomis kainomis 
gaunama iš finansinės programos 3 išlaidų 
kategorijos „Saugumas ir pilietybė“, o 
200 000 000 EUR galiojančiomis kainomis 
– iš 4 išlaidų kategorijos „Europos 
vaidmuo pasaulyje“.

Or. de

Pakeitimas 108
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visuomenės informavimas, švietimas, 
informavimo didinimas ir susiję 
informacijos platinimo veiksmai, siekiant 
sumažinti nelaimių poveikį Sąjungos 
piliečiams ir padėti Sąjungos piliečiams 
veiksmingiau apsisaugoti;

d) visuomenės informavimas, švietimas, 
informavimo didinimas ir susiję 
informacijos platinimo veiksmai, siekiant 
sumažinti nelaimių poveikį Sąjungos 
piliečiams ir padėti Sąjungos piliečiams 
veiksmingiau ir tvariai apsisaugoti;

Or. en
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Pakeitimas 109
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atokiausių regionų atveju visi bendrieji 
veiksmai atitinka finansinės pagalbos 
teikimo reikalavimus.

Or. pt

Pakeitimas 110
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) rizikos valdymo planų ir Sąjungos 
masto rizikos apžvalgos rengimas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Veiksmingam bendradarbiavimui pagal Civilinės saugos mechanizmą nacionalinių rizikos 
valdymo planų pateikti nereikia. Ir ateityje pagal mechanizmą paraišką dėl pagalbos 
komandų teiks pati nukentėjusioji valstybė narė. Paraiškoje ji turi nurodyti, kokiose srityse ir 
kokio masto pagalbos jai reikia. Tikrinti ar koreguoti paraišką pagal nacionalinius rizikos 
valdymo planus – ne Komisijos užduotis.

Pakeitimas 111
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizikos valdymo planų ir Sąjungos Išbraukta.



PE494.850v01-00 44/49 AM\912151LT.doc

LT

masto rizikos apžvalgos rengimas;

Or. de

Pakeitimas 112
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų sukūrimas ir palaikymas, kaip 
nurodyta 11straipsnyje.

Išbraukta.

Sąjungos finansinis įnašas, skirtas šiame 
punkte nurodytiems veiksmams, yra pagal 
pajėgumų rūšį nustatomos vieneto
sąnaudos, kurios neviršija 25 % visų 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų;

Or. de

Pakeitimas 113
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų trūkumo nustatymas ir 
šalinimas pagal 12 straipsnį.

Išbraukta.

Veiksmai, kurių imamasi pagal šį punktą, 
grindžiami realiais poreikiais ir sąnaudų 
ir naudos analize pagal pajėgumų rūšį, 
atsižvelgiant į susijusios rizikos tikimybę 
ir poveikį. Sąjungos įnašas pagal šį 
punktą vykdomiems veiksmams finansuoti 
neviršija 85 % visų reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;
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Or. de

Pakeitimas 114
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) reikiamų logistinių pajėgumų 
užtikrinimas, siekiant teikti techninę 
pagalbą ir paramą, skirtą Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgumams, 
ekspertų grupėms, kitiems moduliams ir 
reagavimo pajėgumams, kurie išsiunčiami 
pagal mechanizmą, taip pat kitiems 
subjektams įvykio vietoje;

i) reikiamų logistinių pajėgumų 
užtikrinimas, siekiant teikti techninę 
pagalbą ir paramą, kitiems moduliams ir 
reagavimo pajėgumams, kurie išsiunčiami 
pagal mechanizmą, taip pat kitiems 
subjektams įvykio vietoje;

Or. de

Pakeitimas 115
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 21 straipsnio g, h ir i punktuose 
nurodytų pajėgumų dislokavimas 
Komisijos prašymu per reagavimo į 
nelaimes centrą didelio masto nelaimių 
atveju;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 116
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bet kokie kiti pagalbiniai ir papildomi 
veiksmai, reikalingi naudojant 
mechanizmą, norint pasiekti 3 straipsnio 
1a dalyje nurodytus tikslus atokiausiuose 
regionuose, įskaitant bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis skiriamus išteklius. 

Or. pt

Pakeitimas 117
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinės paramos suma, 
skirta transporto ir susijusiems logistiniams 
ištekliams, neviršija 85 % visų 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų. 
Didžiausia Sąjungos finansinė parama, 
skirta transporto ir susijusiems 
logistiniams ištekliams, gali siekti 100 % 
visų reikalavimus atitinkančių sąnaudų, 
kai tenkinamas vienas iš šių kriterijų:

2. Sąjungos finansinės paramos suma, 
skirta transporto ir susijusiems logistiniams 
ištekliams, neviršija 85 % visų 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

Or. de

Pakeitimas 118
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sąnaudos susijusios su logistinėmis 
operacijomis transporto centruose (be kita 
ko, įskaitant krovinių pakrovimą arba 
iškrovimą ir sandėlių nuomą);

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 119
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudos susijusios su vietiniu vežimu 
ir būtinos siekiant palengvinti pajėgumų 
sukaupimą arba koordinuotą pagalbos 
pristatymą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 120
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudos susijusios su 21 straipsnio g, 
h ir i punktuose nurodytų pajėgumų 
transportu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 121
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį sprendimą finansuojami veiksmai 
nefinansuojami pagal kitas Sąjungos 
finansines priemones.

Pagal šį sprendimą finansuojami veiksmai 
nefinansuojami pagal kitas Sąjungos 
finansines priemones, išskyrus pagalbos 
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teikimo nelaimių atveju veiksmus 
atokiausiuose regionuose ir regionuose, 
kuriuose esama geografinių ar 
demografinių kliūčių, kaip antai salų, 
kalnų ar retai apgyvendintuose 
regionuose.

Or. pt

Pakeitimas 122
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje ir 21 straipsnio a–
f punktuose nurodytą finansinę pagalbą 
taip pat galima teikti Europos kaimynystės 
šalims, taip pat potencialioms šalims 
kandidatėms, nedalyvaujančioms pagal 
mechanizmą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 123
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
30 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Europos reagavimo į nelaimes 
pajėgumų trūkumo nustatymas ir 
šalinimas, kaip nustatyta 12 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de
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