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Amendamentul 24
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat complexitate, cu consecințe extinse 
și pe termen mai lung, rezultând, în special, 
din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a 
gestionării dezastrelor. Uniunea trebuie să 
sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Ca urmare a creșterii semnificative a 
numărului și gravității dezastrelor naturale 
și provocate de om în ultimii ani și dat 
fiind că dezastrele viitoare ar putea să 
atingă cote extreme și să prezinte un grad 
ridicat complexitate, cu consecințe extinse 
și pe termen mai lung, rezultând, în special, 
din schimbările climatice și din 
interacțiunea potențială între mai multe 
pericole naturale și tehnologice, devine tot 
mai importantă o abordare integrată a 
gestionării dezastrelor. Uniunea ar trebui
să sprijine, să coordoneze și să completeze 
acțiunile statelor membre în materie de 
protecție civilă în vederea îmbunătățirii 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om. După caz, o abordare 
integrată pentru fiecare bazin maritim în 
parte se poate dovedi necesară.

Or. fr

Amendamentul 25
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii trebuie să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 

(3) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii ar trebui să acopere în 
primul rând persoanele, dar și mediul și 
bunurile materiale, inclusiv patrimoniul 
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cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale și provocate de om, inclusiv a 
actelor de terorism și a accidentelor 
tehnologice, radiologice și de mediu, a 
poluării marine și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii. Asistența în 
materie de protecție civilă și în alte situații 
de urgență poate fi solicitată în toate aceste 
cazuri de dezastre pentru a suplimenta 
capacitățile de răspuns ale țării afectate.

cultural, împotriva tuturor dezastrelor 
naturale și provocate de om, inclusiv a 
accidentelor tehnologice, radiologice, 
industriale și de mediu, a poluării marine, 
a epidemiilor și a situațiilor de urgență 
acută în domeniul sănătății, care survin pe 
teritoriul sau în afara Uniunii. Asistența în 
materie de protecție civilă și în alte situații 
de urgență poate fi solicitată în toate aceste 
cazuri de dezastre pentru a suplimenta 
capacitățile de răspuns ale țării afectate.

Or. fr

Amendamentul 26
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea, 
precum și la răspunsul în caz de dezastre 
majore și de iminență a acestora. Prezenta 
decizie nu ar trebui, prin urmare, să aducă 
atingere drepturilor și obligațiilor reciproce 
ale statelor membre care decurg din 
tratatele bilaterale sau multilaterale și care 
se raportează la aspectele vizate de 
prezenta decizie și nici responsabilității 
statelor membre de a proteja persoanele, 
mediul și bunurile materiale de pe teritoriul 
lor.

(4) Mecanismul de protecție civilă 
constituie o expresie vizibilă a solidarității 
europene prin asigurarea unei contribuții 
practice și în timp util la prevenirea 
dezastrelor și pregătirea în mod coerent
pentru acestea, precum și la răspunsul în 
caz de dezastre majore și de iminență a 
acestora. Prezenta decizie nu ar trebui, prin 
urmare, să aducă atingere drepturilor și 
obligațiilor reciproce ale statelor membre 
care decurg din tratatele bilaterale sau 
multilaterale și care se raportează la 
aspectele vizate de prezenta decizie și nici 
responsabilității statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 27
Manfred Weber
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Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii.
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă 
un cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică pentru acțiunile 
de prevenire a riscurilor de dezastre la 
nivelul Uniunii având drept obiectiv 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție și 
rezistență în caz de dezastre prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a prevenirii.

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 28
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică pentru acțiunile 
de prevenire a riscurilor de dezastre la 
nivelul Uniunii având drept obiectiv 
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unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

asigurarea unui nivel ridicat de protecție și 
rezistență în caz de dezastre prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul include un cadru 
general pentru comunicarea și punerea în 
aplicare a acestora. Mecanismul ar trebui 
să elaboreze orientări care să asigure 
coerența și comparabilitatea diferitelor 
planuri de gestionare a riscurilor ale 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 29
Luís Paulo Alves

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul trebuie să includă un cadru 
general de politică pentru acțiunile de 
prevenire a riscurilor de dezastre la nivelul 
Uniunii având drept obiectiv asigurarea 
unui nivel ridicat de protecție și rezistență 
în caz de dezastre prin prevenirea sau 
reducerea efectelor acestora și prin 
promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul trebuie să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora.

(6) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică pentru acțiunile 
de prevenire a riscurilor de dezastre la 
nivelul Uniunii având drept obiectiv 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție și 
rezistență în caz de dezastre prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a prevenirii. 
Planurile de gestionare a riscurilor sunt 
esențiale pentru asigurarea unei abordări 
integrate a gestionării dezastrelor, prin 
corelarea acțiunilor de prevenire a 
riscurilor, de pregătire și răspuns. Prin 
urmare, mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general pentru comunicarea și 
punerea în aplicare a acestora. În ceea ce 
privește riscurile datorate schimbărilor 
climatice, se arată că regiunile 
ultraperiferice oferă condiții naturale 
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excelente pentru cercetarea în acest 
domeniu; Uniunea ar trebui să valorifice 
oportunitățile de cercetare oferite de 
aceste regiuni, pentru a-și extinde 
volumul de cunoștințe în acest domeniu 
esențial.

Or. pt

Amendamentul 30
David Casa

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru
reducerea la minimum a intervalului de 
timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare.

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, se preconizează că 
eforturile Uniunii vor sprijini statele
membre în reducerea la minimum a 
intervalului de timp necesar pentru răspuns 
în caz de dezastre și pentru alertare a 
cetățenilor Uniunii. Aceste sisteme ar 
trebui să ia în considerare și să valorifice 
sursele și sistemele de informare existente 
și viitoare.

Or. en

Amendamentul 31
Iosif Matula

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 

(9) Contribuind la dezvoltarea 
suplimentară a sistemelor de detectare și 
avertizare timpurie, Uniunea trebuie să 
acorde asistență statelor membre pentru 
reducerea la minimum a intervalului de 
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timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare.

timp necesar pentru răspuns în caz de 
dezastre și pentru alertare a cetățenilor 
Uniunii. Aceste sisteme ar trebui să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare existente și viitoare; 
subliniază importanța unei cooperări mai 
strânse între Direcția Ajutor Umanitar și 
Protecție Civilă a Comisiei Europene și 
serviciile de protecție civilă naționale.

Or. ro

Amendamentul 32
Markus Pieper

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Mecanismul trebuie să includă un 
cadru general de politică având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă, al personalului și cetățenilor la 
nivelul Uniunii. Cadrul menționat cuprinde 
programe de formare și o rețea de formare, 
la nivel de Uniune și de stat membru, în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns 
în caz de dezastre, astfel cum se prevede în 
Concluziile Consiliului din 
14 noiembrie 2008 privind acordurile 
pentru formarea în domeniul gestionării 
dezastrelor la nivel european.

(10) Mecanismul ar trebui să includă un 
cadru general de politică având drept 
obiectiv îmbunătățirea continuă a nivelului 
de pregătire al sistemelor de protecție 
civilă, al personalului și cetățenilor la 
nivelul Uniunii. Cadrul menționat cuprinde
programe de formare și o rețea de formare, 
la nivel de Uniune, dar în primul rând la 
nivel de stat membru, în materie de 
prevenire, pregătire și răspuns la nivel 
local în caz de dezastre, astfel cum se 
prevede în Concluziile Consiliului din 
14 noiembrie 2008 privind acordurile 
pentru formarea în domeniul gestionării 
dezastrelor la nivel european.

Or. de

Amendamentul 33
Markus Pieper

Propunere de decizie
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea unor module de intervenție 
pentru furnizarea de asistență în materie de 
protecție civilă, constând în resursele unuia 
sau mai multor state membre, care vizează 
obținerea unei interoperabilități depline, 
pentru a contribui la dezvoltarea unei 
capacități de răspuns rapid în domeniul 
protecției civile. Modulele trebuie să fie 
organizate la nivelul statelor membre și se 
află sub conducerea și sub comanda 
acestora.

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea, cu caracter voluntar, a unor 
module de intervenție pentru furnizarea de 
asistență în materie de protecție civilă, 
constând în resursele unuia sau mai multor 
state membre, care vizează obținerea unei 
interoperabilități depline, pentru a contribui 
la dezvoltarea unei capacități de răspuns 
rapid în domeniul protecției civile. 
Modulele ar trebui să fie organizate la 
nivelul statelor membre și se află sub 
conducerea și sub comanda acestora.

Or. de

Amendamentul 34
Patrice Tirolien

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea unor module de intervenție 
pentru furnizarea de asistență în materie de 
protecție civilă, constând în resursele unuia 
sau mai multor state membre, care vizează 
obținerea unei interoperabilități depline, 
pentru a contribui la dezvoltarea unei 
capacități de răspuns rapid în domeniul 
protecției civile. Modulele trebuie să fie 
organizate la nivelul statelor membre și se 
află sub conducerea și sub comanda 
acestora.

(12) La nivelul Uniunii se urmărește 
dezvoltarea unor module de intervenție 
pentru furnizarea de asistență în materie de 
protecție civilă, constând în resursele unuia 
sau mai multor state membre, care vizează 
obținerea unei interoperabilități depline, 
pentru a contribui la dezvoltarea unei 
capacități de răspuns rapid în domeniul 
protecției civile. Modulele ar trebui să fie 
organizate la nivelul statelor membre și se 
află sub conducerea și sub comanda 
acestora. În această privință, ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită capacităților 
de protecție civilă din zonele frontaliere și 
regiunile ultraperiferice ale statelor 
membre.

Or. fr
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Amendamentul 35
Markus Pieper

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de 
urgență sub forma unui ansamblu de 
capacități alocate în prealabil, puse în 
comun pe bază voluntară de către statele 
membre, experți special instruiți, un sistem 
comun de comunicare și informare în 
situații de urgență gestionat de Comisie și 
punctele de contact din statele membre. 
Aceasta ar trebui să asigure un cadru 
pentru colectarea informațiilor validate 
privind situațiile de urgență, pentru 
difuzarea acestor informații către statele 
membre, precum și pentru schimburile de 
experiență în urma acestor intervenții.

(13) Mecanismul ar trebui să permită
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, un ansamblu de 
capacități alocate în prealabil, puse în 
comun pe bază voluntară de către statele 
membre, experți special instruiți, un sistem 
comun de comunicare și informare în 
situații de urgență gestionat de Comisie și 
punctele de contact din statele membre. 
Aceasta ar trebui să asigure un cadru 
pentru colectarea informațiilor validate 
privind situațiile de urgență, pentru 
difuzarea acestor informații către statele 
membre, precum și pentru schimburile de 
experiență în urma acestor intervenții.

Or. de

Amendamentul 36
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 

(13) Mecanismul ar trebui să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
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pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții, prin promovarea exemplelor 
de bună practică.

Or. ro

Amendamentul 37
Iosif Matula

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 

(13) Mecanismul ar trebui să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, pentru 
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schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

uniformizarea sistemului de alertă din 
statele membre precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

Or. ro

Amendamentul 38
Iosif Matula

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Mecanismul trebuie să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

(13) Mecanismul ar trebui să permită 
mobilizarea și să faciliteze coordonarea 
intervențiilor pentru furnizarea de asistență. 
Cooperarea consolidată trebuie să aibă la 
bază o structură organizată la nivelul 
Uniunii care cuprinde un Centru de răspuns 
pentru situații de urgență care să fie 
coordonat cu structurile naționale, 
regionale și locale existente, o Capacitate 
europeană de răspuns în situații de urgență 
sub forma unui ansamblu de capacități 
alocate în prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre, experți 
special instruiți, un sistem comun de 
comunicare și informare în situații de 
urgență gestionat de Comisie și punctele de 
contact din statele membre. Aceasta ar 
trebui să asigure un cadru pentru colectarea 
informațiilor validate privind situațiile de 
urgență, pentru difuzarea acestor informații 
către statele membre, precum și pentru 
schimburile de experiență în urma acestor 
intervenții.

Or. ro

Amendamentul 39
Markus Pieper
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Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 
esențiale existente în statele membre,
elaborarea de planuri de intervenție în 
vederea desfășurării acestor capacități și 
dezvoltarea unei Capacități europene de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități alocate în 
prealabil, puse în comun pe bază 
voluntară de către statele membre. Ar 
putea fi desfășurate și exerciții vizând 
planurile de intervenție pentru a se stabili 
dacă există lacune în cadrul capacităților de 
răspuns în situații de urgență disponibile în 
statele membre care pot fi acoperite cu 
capacități care urmează a fi dezvoltate cu 
sprijinul Uniunii și care vor fi puse în 
comun pe teritoriul Uniunii.

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 
esențiale existente în statele membre și 
elaborarea de planuri de intervenție. Ar 
putea fi desfășurate și exerciții vizând 
planurile de intervenție pentru a se stabili 
dacă există lacune în cadrul capacităților de 
răspuns în situații de urgență disponibile în 
statele membre care pot fi acoperite cu 
capacități naționale sau regionale.

Or. de

Amendamentul 40
Iosif Matula

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 

(14) Pentru optimizarea planificării 
operațiunilor de răspuns în caz de dezastre 
și în vederea asigurării disponibilității 
capacităților esențiale, sunt necesare 
următoarele măsuri: elaborarea de scenarii 
de referință pentru principalele tipuri de 
dezastre, cartografierea capacităților 
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esențiale existente în statele membre, 
elaborarea de planuri de intervenție în 
vederea desfășurării acestor capacități și 
dezvoltarea unei Capacități europene de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități alocate în 
prealabil, puse în comun pe bază voluntară 
de către statele membre. Ar putea fi 
desfășurate și exerciții vizând planurile de 
intervenție pentru a se stabili dacă există 
lacune în cadrul capacităților de răspuns în 
situații de urgență disponibile în statele 
membre care pot fi acoperite cu capacități 
care urmează a fi dezvoltate cu sprijinul 
Uniunii și care vor fi puse în comun pe 
teritoriul Uniunii.

esențiale existente în statele membre, 
elaborarea de planuri de intervenție în 
vederea desfășurării acestor capacități și 
dezvoltarea unei Capacități europene de 
răspuns în situații de urgență sub forma 
unui ansamblu de capacități alocate în 
prealabil, puse în comun pe bază voluntară 
de către statele membre. Ar putea fi 
desfășurate și exerciții vizând planurile de 
intervenție pentru a se stabili dacă există 
lacune în cadrul capacităților de răspuns în 
situații de urgență disponibile în statele 
membre în ceea ce privește coordonarea 
între regiunile transfrontaliere care pot fi 
acoperite cu capacități care urmează a fi 
dezvoltate cu sprijinul Uniunii și care vor fi 
puse în comun pe teritoriul Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 41
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) O atenție deosebită trebuie acordată 
regiunilor aflate la granița externă a 
Uniunii Europene și regiunilor 
ultraperiferice datorită riscului crescut de 
apariție a dezastrelor naturale și 
provocate de om și datorită faptului că 
intervențiile în aceste regiuni sunt mult 
mai dificile decât în cazul celorlalte 
regiuni, necesitând de multe ori ajutor din 
partea statelor terțe.

Or. ro

Amendamentul 42
Nuno Teixeira
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Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea trebuie să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității și rapidității mijloacelor de 
transport pentru a sprijini dezvoltarea unei 
capacități de răspuns rapid la nivelul 
Uniunii. Uniunea ar trebui să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

Or. pt

Amendamentul 43
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea trebuie să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, la 
finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

(16) Este necesară îmbunătățirea 
accesibilității în toate regiunile Uniunii 
precum și îmbunătățirea disponibilității 
mijloacelor de transport pentru a sprijini 
dezvoltarea unei capacități de răspuns rapid 
la nivelul Uniunii. Uniunea ar trebui să 
sprijine și să completeze eforturile statelor 
membre facilitând punerea în comun a 
resurselor de transport ale statelor membre 
și contribuind, în cazul în care este necesar, 
la finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

Or. ro
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Amendamentul 44
Markus Pieper

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea trebuie să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre și 
contribuind, în cazul în care este necesar, 
la finanțarea de mijloace de transport 
suplimentare, cu condiția îndeplinirii 
anumitor criterii.

(16) Este necesară îmbunătățirea 
disponibilității mijloacelor de transport 
pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități 
de răspuns rapid la nivelul Uniunii. 
Uniunea ar trebui să sprijine și să 
completeze eforturile statelor membre 
facilitând punerea în comun a resurselor de 
transport ale statelor membre.

Or. de

Amendamentul 45
Iosif Matula

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Intervențiile pentru furnizarea de 
asistență trebuie să facă obiectul unei 
coordonări integrale la fața locului, astfel 
încât să se îmbunătățească în cea mai mare 
măsură eficiența și să se asigure accesul la 
populațiile afectate. Comisia trebuie să 
furnizeze sprijin logistic adecvat pentru 
echipele de experți trimise la fața locului.

(17) Intervențiile pentru furnizarea de 
asistență ar trebui să facă obiectul unei 
coordonări integrale la fața locului, astfel 
încât să se îmbunătățească în cea mai mare 
măsură eficiența și să se asigure accesul la 
populațiile afectate. Comisia ar trebui să 
furnizeze sprijin logistic adecvat pentru 
echipele de experți trimise la fața locului și 
pentru organizarea logistică a echipelor 
de voluntari pentru situații de urgență în 
zone izolate sau cu acces redus.

Or. ro
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Amendamentul 46
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Asistența și sprijinul acordate de 
Uniunea Europeană pentru prevenirea, 
soluționarea și răspunsul în caz de 
catastrofe au o importanță deosebită în 
regiunile izolate sau mai îndepărtate care 
se confruntă cu dificultăți permanente din 
punctul de vedere al accesibilității și 
resurselor umane și materiale disponibile, 
sunt mai expuse pericolului de catastrofe 
naturale și acolo unde efectele acestor 
catastrofe sunt mai grave, așa cum se 
întâmplă în cazul regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 47
Patrice Tirolien

Propunere de decizie
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere situațiile lor 
geostrategice, menționate în Comunicarea 
Comisiei din 26 mai 2004 „Parteneriat 
consolidat pentru RUP” și raportul lui 
Michel BARNIER „EuropeAID” din 
ianuarie 2006, regiunile ultraperiferice ar 
trebui în mod evident să figureze în 
planurile statelor membre de gestionare a 
riscurilor și să constituie locuri 
privilegiate de punere în aplicare a 
modulelor destinate pregătirii și 
coordonării intervențiilor în propriul lor 
mediu geografic.
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Amendamentul 48
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care se ia în considerare 
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare trebuie să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia în vederea punerii 
la dispoziția mecanismului a capacităților 
militare relevante pentru protecția 
populației civile.

(19) În cazul în care se ia în considerare 
utilizarea de capacități militare în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător al 
operațiunilor de protecție civilă, cooperarea 
cu serviciile militare ar trebui să urmeze 
modalitățile, procedurile și criteriile 
stabilite de Consiliu sau de organismele 
competente ale acestuia, precum și 
„Orientările privind utilizarea resurselor 
militare și de protecție civilă străine în 
cadrul operațiunilor de ajutor în caz de 
dezastre” ale ONU (Orientările de la Oslo 
din 2007), în vederea punerii la dispoziția 
mecanismului a capacităților militare 
relevante pentru protecția populației civile.

Or. en

Amendamentul 49
Markus Pieper

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Obiectivul prezentei decizii nu poate 
fi îndeplinit în suficientă măsură de către 
statele membre și, având în vedere 
amploarea sau efectele măsurilor propuse 
și luând în considerare beneficiile care 
rezultă din operarea mecanismului din 
punct de vedere al reducerii pierderilor de 
vieți omenești și a daunelor materiale, 

(22) În cazul în care o situație de urgență 
majoră depășește capacitățile de răspuns 
ale statului membru afectat, statul respectiv 
ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge 
la mecanism pentru a suplimenta resursele 
proprii în materie de protecție civilă și de 
alte tipuri, pentru răspuns în situații de 
urgență. Prin urmare, Uniunea poate adopta 
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poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii. În cazul în care o situație de 
urgență majoră depășește capacitățile de 
răspuns ale statului membru afectat, statul 
respectiv trebuie să aibă posibilitatea de a 
recurge la mecanism pentru a suplimenta 
resursele proprii în materie de protecție 
civilă și de alte tipuri, pentru răspuns în 
situații de urgență. Prin urmare, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității instituit prin 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității definit la articolul 
menționat anterior, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului în cauză.

măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității instituit prin articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
definit la articolul menționat anterior, 
prezenta decizie nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea obiectivului în 
cauză.

Or. de

Amendamentul 50
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor 
statelor membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

(1) Mecanismul de protecție civilă la 
nivelul Uniunii (denumit în continuare 
„mecanismul”) are drept scop sprijinirea, 
coordonarea și suplimentarea acțiunilor în 
statele membre în materie de protecție 
civilă pentru îmbunătățirea eficienței 
sistemelor de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre naturale și 
provocate de om.

Or. en

Amendamentul 51
Giommaria Uggias
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Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate.

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor. Mecanismul pune la dispoziția 
statelor membre fonduri suplimentare, 
astfel încât acestea să-și poată dota 
sistemele proprii de gestionare a situațiilor 
de urgență cu suficiente capacități, astfel 
încât să le permită să acționeze în mod 
corespunzător în caz de dezastre de o 
magnitudine și natură care pot fi în mod 
rezonabil anticipate și preîntâmpinate.

Or. it

Amendamentul 52
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a actelor de 
terorism, a accidentelor tehnologice, 
radiologice și de mediu, a poluării marine 
și a situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

(2) Protecția care urmează a fi asigurată 
prin mecanism acoperă în primul rând 
persoanele, dar și mediul și bunurile 
materiale, inclusiv patrimoniul cultural, 
împotriva tuturor dezastrelor naturale și 
provocate de om, inclusiv a accidentelor 
tehnologice, radiologice, industriale și de 
mediu, a poluării marine, a epidemiilor și a 
situațiilor de urgență acută în domeniul 
sănătății, care survin pe teritoriul sau în 
afara Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 53
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești și cele 
materiale. Obiectivul prezentei decizii nu 
poate fi îndeplinit în suficientă măsură de 
statele membre acționând individual și, 
având în vedere amploarea sau efectele 
acțiunilor propuse, se poate realiza mai 
bine la nivelul Uniunii.

(3) Intervenția Uniunii sporește capacitatea 
de prevenire, pregătire și răspuns a statelor 
membre pentru a face față unor dezastre 
majore, reducându-se la minimum 
pierderile de vieți omenești și cele 
materiale.

Or. de

Amendamentul 54
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate.

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități și resurse, astfel încât 
să le permită să acționeze în mod 
corespunzător și coerent în caz de dezastre 
de o magnitudine și natură care pot fi în 
mod rezonabil anticipate și preîntâmpinate.

Or. en
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Amendamentul 55
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea statelor membre de a 
proteja persoanele, mediul și bunurile 
materiale de pe teritoriul lor împotriva 
dezastrelor și de a-și dota sistemele proprii 
de gestionare a situațiilor de urgență cu 
suficiente capacități, astfel încât să le 
permită să acționeze în mod corespunzător 
în caz de dezastre de o magnitudine și 
natură care pot fi în mod rezonabil 
anticipate și preîntâmpinate.

(5) Mecanismul nu afectează 
responsabilitatea prioritară a statelor 
membre de a proteja persoanele, mediul și 
bunurile materiale de pe teritoriul lor 
împotriva dezastrelor și de a-și dota 
sistemele proprii de gestionare a situațiilor 
de urgență cu suficiente capacități, astfel 
încât să le permită să acționeze în mod 
corespunzător în caz de dezastre de o 
magnitudine și natură care pot fi în mod 
rezonabil anticipate și preîntâmpinate.

Or. de

Amendamentul 56
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismul nu aduce atingere 
obligațiilor care decurg din legislația 
existentă în materie a Uniunii sau a 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
sau din acordurile internaționale 
existente.

eliminat

Or. it

Amendamentul 57
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta decizie ține seama de 
necesitățile speciale ale regiunilor izolate, 
ultraperiferice, insulare sau ale altor 
regiuni de pe teritoriul Uniunii în caz de 
dezastre.

(3) Prezenta decizie ține seama de 
necesitățile speciale ale regiunilor izolate, 
ultraperiferice, insulare, transfrontaliere
sau ale altor regiuni de pe teritoriul Uniunii 
în caz de dezastre. În aceste regiuni, o 
abordare integrată pentru fiecare bazin 
maritim în parte se poate dovedi necesară 
în scopul asigurării celor mai bune 
sinergii posibile.

Or. fr

Amendamentul 58
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție împotriva dezastrelor prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora 
și prin promovarea unei culturi a 
prevenirii;

(a) asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție împotriva dezastrelor prin 
prevenirea sau reducerea efectelor acestora,
prin promovarea unei culturi a prevenirii și 
prin îmbunătățirea cooperării între 
serviciile de protecție civilă și alte servicii 
competente;

Or. en

Amendamentul 59
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) progresele înregistrate în îmbunătățirea 
răspunsului la dezastre, măsurate prin 
viteza și gradul de coordonare a 

(c) progresele înregistrate în îmbunătățirea 
răspunsului la dezastre, măsurate prin 
viteza și gradul de coordonare a 
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intervențiilor în cadrul mecanismului și 
adecvarea asistenței furnizate față de 
necesitățile existente pe teren.

intervențiilor și a serviciilor în cadrul 
mecanismului și adecvarea asistenței 
furnizate față de necesitățile existente pe 
teren.

Or. en

Amendamentul 60
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dezastru” înseamnă orice situație care 
are sau poate avea efecte negative asupra 
persoanelor, a mediului sau a bunurilor 
materiale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 61
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru major” înseamnă un 
eveniment elementar în cadrul căruia, din 
cauza proporțiilor sale neobișnuite, s-a 
produs sau este pe cale să se producă un 
pericol pentru viață și bunurile materiale, 
pentru a cărui gestionare resursele 
statului membru afectat de eveniment 
sunt insuficiente, și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

Or. de
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Amendamentul 62
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „dezastru major” înseamnă orice situație 
care are sau poate avea efecte negative 
asupra persoanelor, a mediului sau a 
bunurilor materiale și care poate duce la o 
solicitare de asistență în temeiul 
mecanismului;

2. „dezastru” sau „dezastru major” 
înseamnă orice situație care are sau poate 
avea efecte negative asupra persoanelor, a 
mediului sau a bunurilor materiale și care 
poate duce la o solicitare de asistență în 
temeiul mecanismului;

Or. it

Amendamentul 63
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „răspuns” înseamnă orice acțiune 
adoptată în temeiul mecanismului în timpul 
sau după producerea unui dezastru major, 
în scopul înlăturării consecințelor imediate 
ale acestuia;

3. „răspuns” înseamnă orice acțiune 
adoptată în temeiul mecanismului în timpul 
sau după producerea unui dezastru major, 
în scopul înlăturării într-o manieră 
sustenabilă a consecințelor imediate ale 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 64
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „răspuns” înseamnă orice acțiune 
adoptată în temeiul mecanismului în timpul 

3. „răspuns” înseamnă orice acțiune 
adoptată în temeiul mecanismului în timpul 
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sau după producerea unui dezastru major, 
în scopul înlăturării consecințelor imediate 
ale acestuia;

sau după producerea unui dezastru sau a 
unui dezastru major, în scopul înlăturării 
consecințelor imediate ale acestuia;

Or. it

Amendamentul 65
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „modul” înseamnă o organizare a 
capacităților statelor membre 
autosuficientă și autonomă, predefinită, 
bazată pe sarcini și necesități, sau o echipă 
mobilă operațională a statelor membre, 
care reprezintă o combinație de resurse 
umane și materiale care poate fi definită 
sub aspectul capacității sale de intervenție 
sau prin sarcina (sarcinile) pe care este 
capabilă să le îndeplinească;

7. „modul” înseamnă o organizare 
voluntară a capacităților statelor membre 
autosuficientă și autonomă, predefinită, 
bazată pe sarcini și necesități, sau o echipă 
mobilă operațională a statelor membre, 
care reprezintă o combinație de resurse 
umane și materiale care poate fi definită 
sub aspectul capacității sale de intervenție 
sau prin sarcina (sarcinile) pe care este 
capabilă să le îndeplinească;

Or. de

Amendamentul 66
Manfred Weber

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea 
impactului acestora și dezvoltarea, 
selecționarea și punerea în aplicare a 
unor măsuri de diminuare a riscurilor și a 
impactului pe care îl exercită și de 
adaptare la acestea, într-o manieră 

eliminat
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eficientă din punct de vedere al costurilor, 
precum și pentru instituirea cadrului de 
integrare într-un plan global comun a 
instrumentelor de gestionare a riscurilor 
specifice unor sectoare diferite sau a unui 
anumit risc;

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 67
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri de 
diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 
instituirea cadrului de integrare într-un plan 
global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

9. „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă un instrument de planificare 
elaborat de un stat membru pentru 
anticiparea riscurilor, estimarea impactului 
acestora și dezvoltarea, selecționarea și 
punerea în aplicare a unor măsuri durabile
de diminuare a riscurilor și a impactului pe 
care îl exercită și de adaptare la acestea, 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, precum și pentru 
instituirea cadrului de integrare într-un plan 
global comun a instrumentelor de 
gestionare a riscurilor specifice unor 
sectoare diferite sau a unui anumit risc;

Or. en
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Amendamentul 68
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de comisie Amendamentul

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații;

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează 
cooperarea și schimbul de cunoștințe, bune 
practici și informații;

Or. ro

Amendamentul 69
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații;

(a) întreprinde acțiuni în vederea 
îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind 
riscurile de dezastre și facilitează schimbul 
de cunoștințe, bune practici și informații, 
atât pe plan european, cât și în rândul 
statelor membre, la nivel macro sau 
subregional, unde teritoriile prezintă 
riscuri similare de dezastre;

Or. en

Amendamentul 70
Manfred Weber

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor 
membre, inclusiv a orientărilor privind 
conținutul acestora și furnizează 
stimulente corespunzătoare, în cazul în 
care acest lucru este necesar;

eliminat

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 71
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea, 
coordonarea între statele membre și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

Or. ro

Amendamentul 72
Nikos Chrysogelos
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Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora și furnizează stimulente 
corespunzătoare, în cazul în care acest 
lucru este necesar;

(d) promovează și sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a riscurilor ale statelor membre, 
inclusiv a orientărilor privind conținutul 
acestora, cu scopul de a le facilita 
coerența și comparabilitatea, și furnizează 
stimulente corespunzătoare, în cazul în 
care acest lucru este necesar;

Or. en

Amendamentul 73
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) crește gradul de sensibilizare în legătură 
cu importanța prevenirii riscurilor și 
sprijină statele membre în demersurile lor 
de informare, educare și sensibilizare a 
publicului;

(e) crește gradul de sensibilizare în legătură 
cu importanța prevenirii riscurilor și 
sprijină statele membre și autoritățile 
regionale și locale în demersurile lor de 
informare, educare și sensibilizare a 
publicului;

Or. en

Amendamentul 74
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) crește gradul de sensibilizare în legătură 
cu importanța prevenirii riscurilor și 

(e) crește gradul de sensibilizare în legătură 
cu importanța prevenirii riscurilor și 
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sprijină statele membre în demersurile lor 
de informare, educare și sensibilizare a
publicului;

sprijină statele membre în demersurile lor 
de informare, educare, conștientizare și 
sensibilizare a publicului;

Or. ro

Amendamentul 75
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovează utilizarea fondurilor 
Uniunii pentru prevenirea sustenabilă a 
dezastrelor și încurajează statele membre 
și regiunile să exploateze aceste 
oportunități de finanțare;

Or. en

Amendamentul 76
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) ține seama de vulnerabilitatea 
deosebită a regiunilor vizate de 
articolul 349 din tratat.

Or. fr

Amendamentul 77
Manfred Weber

Propunere de decizie
Articolul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Planuri de gestionare a riscurilor
(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile 
proprii de gestionare a riscurilor.
(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la 
nivel național ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi 
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.
(3) Statele membre trebuie să asigure 
până cel târziu la sfârșitul anului 2016 
pregătirea planurilor proprii de 
gestionare a riscurilor și comunicarea 
acestora către Comisie în cea mai recentă 
variantă actualizată.

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 78
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile

(1) În vederea asigurării unei abordări
eficiente și coerente în ceea ce privește 
prevenirea dezastrelor și pregătirea 
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proprii de gestionare a riscurilor. pentru acestea prin schimbul de 
informații și de bune practici în temeiul 
mecanismului Uniunii, statele membre 
pun la dispoziția Comisiei, cel târziu în 
2016, elementele relevante nesensibile ale 
propriilor evaluări ale riscurilor și
planurile proprii de gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 79
Luís Paulo Alves

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre transmit Comisiei planurile proprii 
de gestionare a riscurilor.

(1) În vederea asigurării unei cooperări 
eficiente în temeiul mecanismului, statele 
membre, după consultarea propriilor 
autorități publice competente, inclusiv a 
autorităților regionale și locale, transmit 
Comisiei planurile proprii de gestionare a 
riscurilor. Se evidențiază asistența care 
urmează a fi acordată regiunilor 
ultraperiferice, insulare, transfrontaliere 
și muntoase, care, deseori, nu dispun de 
resursele adecvate pentru a reacționa 
rapid în fața catastrofelor.

Or. pt

Amendamentul 80
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de riscurile majore de dezastre 
naturale și provocate de om, riscuri 
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relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

analizate în evaluările la nivel național ale 
riscurilor, și de alte riscuri relevante la 
nivel național sau la un nivel subnațional 
corespunzător și sunt coerente cu alte 
planuri relevante din statul membru.

Or. en

Amendamentul 81
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de evaluările la nivel național, 
regional și local ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și vor fi 
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 82
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor țin
seama de evaluările la nivel național, 
regional și local ale riscurilor și de alte 
evaluări relevante ale riscurilor și sunt
coerente cu alte planuri relevante în 
vigoare în statul membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 83
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză.

(2) Planurile de gestionare a riscurilor 
trebuie să țină seama de evaluările la nivel 
național ale riscurilor și de alte evaluări 
relevante ale riscurilor și vor fi coerente cu 
alte planuri relevante în vigoare în statul 
membru în cauză. Statele membre trebuie 
să realizeze o strategie de coordonare a 
planurilor de gestionare a riscurilor în 
regiunile transfrontaliere.

Or. ro

Amendamentul 84
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea asigurării unei participări 
eficiente a tuturor organismelor publice 
care activează în domeniul protecției 
mediului, statele membre includ în mod 
obligatoriu, în toate programele 
operaționale generale sau individuale, 
naționale, regionale și locale, o rubrică 
specială de cheltuieli alocate pentru 
„costuri de prevenire a fenomenelor și 
dezastrelor naturale”; Comisia susține 
necesitatea reformulării programelor 
operaționale, recunoscută, în acest 
domeniu, și de către statele membre;

Or. it
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Amendamentul 85
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure 
până cel târziu la sfârșitul anului 2016 
pregătirea planurilor proprii de 
gestionare a riscurilor și comunicarea 
acestora către Comisie în cea mai recentă 
variantă actualizată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
care asigură o capacitate operațională de 24 
de ore din 24, 7 zile pe săptămână și 
deservește statele membre și Comisia în 
sensul mecanismului;

(a) instituie și gestionează un Centru de 
răspuns pentru situații de urgență (CRSU), 
coordonat cu structurile naționale și 
regionale existente, care asigură o 
capacitate operațională de 24 de ore din 24, 
7 zile pe săptămână și deservește statele 
membre și Comisia în sensul 
mecanismului;

Or. fr

Amendamentul 87
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la dezvoltarea unor sisteme 
de detectare, avertizare timpurie și alertă 
rapidă în caz de dezastre pentru a permite 
un răspuns rapid și contribuie la 
promovarea interconexiunilor și 
conexiunilor acestora cu CRSU și CECIS; 
sistemele menționate trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare, monitorizare și 
detectare existente și viitoare;

(c) contribuie la dezvoltarea unor sisteme 
de detectare, avertizare timpurie și alertă 
rapidă în caz de dezastre precum și la 
uniformizarea codurilor de alertă pentru a 
permite un răspuns rapid și contribuie la 
promovarea interconexiunilor și 
conexiunilor acestora cu CRSU și CECIS; 
sistemele menționate trebuie să ia în 
considerare și să valorifice sursele și 
sistemele de informare, monitorizare și 
detectare existente și viitoare;

Or. ro

Amendamentul 88
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evaluarea necesităților existente în statul 
care solicită asistență,

– evaluarea necesităților existente în statul 
și în regiunea care solicită asistență,

Or. pt

Amendamentul 89
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în situații de urgență și, în 
cazul în care este necesar și după caz, 
asigurarea legăturii cu autoritățile 
competente ale statului care solicită 

– facilitarea, atunci când este necesar, a 
coordonării la fața locului a operațiunilor 
de asistență în situații de urgență și, în 
cazul în care este necesar și după caz, 
asigurarea legăturii cu autoritățile 
naționale sau regionale competente ale 
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asistență, statului care solicită asistență,

Or. pt

Amendamentul 90
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creează și menține capacitatea de 
furnizare de sprijin logistic și asistență 
pentru echipele de experți, module și alte 
capacități de răspuns desfășurate în temeiul 
mecanismului, precum și pentru alți actori 
de la fața locului;

(e) creează și menține capacitatea de 
furnizare de sprijin logistic și asistență 
pentru echipele de experți, module și alte 
capacități de răspuns desfășurate în temeiul 
mecanismului, și pentru alți actori de la 
fața locului precum grupările de voluntari 
în zone izolate sau greu accesibile;

Or. ro

Amendamentul 91
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizează asistență pentru statele 
membre în prepoziționarea mijloacelor de 
răspuns pentru situații de urgență în cadrul 
platformelor logistice de pe teritoriul 
Uniunii;

(f) furnizează asistență logistică pentru 
statele membre în prepoziționarea 
mijloacelor de răspuns pentru situații de 
urgență în cadrul platformelor logistice de 
pe teritoriul Uniunii;

Or. de

Amendamentul 92
Markus Pieper



AM\912151RO.doc 39/52 PE494.850v01-00

RO

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modulele cuprind resursele puse la 
dispoziție de unul sau mai multe state 
membre.

Modulele cuprind resursele puse la 
dispoziție în mod voluntar de unul sau mai 
multe state membre.

Or. de

Amendamentul 93
Manfred Weber

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii, luând în considerare 
planurile de gestionare a riscurilor 
menționate la articolul 6;

(a) Comisia, acționând în cooperare cu 
statele membre, elaborează scenarii de 
referință pentru dezastrele de pe teritoriul 
și din afara Uniunii;

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 94
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statele membre identifică și 
cartografiază capacitățile esențiale 
existente care ar putea fi puse la dispoziție 
pentru răspuns în temeiul mecanismului în 
cazul unor astfel de scenarii și informează 
Comisia asupra acestora;

(b) statele membre, în cooperare cu 
regiunile lor, identifică și cartografiază 
capacitățile esențiale existente care ar putea 
fi puse la dispoziție pentru răspuns în 
temeiul mecanismului în cazul unor astfel 
de scenarii și informează Comisia asupra 
acestora;

Or. en

Amendamentul 95
Patrice Tirolien

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre identifică și 
asigură sinergii între asistența în natură și 
finanțarea sub formă de ajutor umanitar 
furnizate de Uniune și statele membre în 
cadrul planificării operațiunilor de răspuns 
în afara Uniunii.

(2) Comisia și statele membre identifică și 
asigură sinergii între asistența în natură și 
finanțarea sub formă de ajutor umanitar 
furnizate de Uniune și statele membre în 
cadrul planificării operațiunilor de răspuns 
în afara Uniunii, integrând în mod 
semnificativ regiunile ultraperiferice 
atunci când aceste planuri se derulează în 
„bazinele de viață” ale acestora.

Or. fr

Amendamentul 96
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de
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Amendamentul 97
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia definește cerințele de calitate 
pentru capacitățile ce urmează a fi 
dedicate Capacității europene de răspuns în 
situații de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

(3) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, definește cerințele de calitate 
pentru capacitățile pe care statele membre
le dedică Capacității europene de răspuns 
în situații de urgență. Statele membre sunt 
responsabile de asigurarea faptului că 
aceste capacități îndeplinesc cerințele de 
calitate.

Or. en

Amendamentul 98
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia instituie și gestionează un
proces de certificare și înregistrare a 
capacităților pe care statele membre le pun 
la dispoziția Capacității europene de 
răspuns în situații de urgență.

(4) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, instituie și gestionează un proces 
de certificare și înregistrare a capacităților 
pe care statele membre le pun la dispoziția 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență.

Or. en

Amendamentul 99
Oldřich Vlasák

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul desfășurării capacităților, 
acestea rămân sub comanda și sub 
conducerea statelor membre.
Coordonarea între diversele capacități se 
asigură de către Comisie prin CRSU. 
Capacitățile rămân disponibile pentru 
utilizarea în scopuri naționale de către 
statele membre atunci când nu sunt 
desfășurate în operațiunile din cadrul 
mecanismului.

(7) Capacitățile de răspuns pe care statele 
membre le pun la dispoziția Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență 
rămân disponibile în orice moment pentru 
utilizarea în scopuri naționale de către 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 100
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 101
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) susținerea statelor membre pentru 
îmbunătățirea accesibilității în regiunile 
cu risc ridicat de producere a situațiilor de 
urgență.

Or. ro
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Amendamentul 102
Iosif Matula

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie un program de formare și o 
rețea de formare pentru personalul 
responsabil cu protecția civilă și alte 
activități de gestionare a situațiilor de 
urgență în materie de prevenire, pregătire și 
răspuns în caz de dezastre, cu scopul de a 
optimiza coordonarea, compatibilitatea și 
complementaritatea între module și alte 
capacități prevăzute la articolele 8, 9 și 11 
și de a îmbunătăți competențele experților, 
astfel cum se prevede la articolul 7 
litera (d); programul include cursuri și 
exerciții comune, precum și un sistem de 
schimburi de experți care permite detașarea 
de personal în alte state membre;

(a) instituie un program de formare și o 
rețea de formare pentru personalul de la 
nivel local și regional responsabil cu 
protecția civilă și alte activități de 
gestionare a situațiilor de urgență în 
materie de prevenire, pregătire și răspuns 
în caz de dezastre, cu scopul de a optimiza 
coordonarea, compatibilitatea și 
complementaritatea între module și alte 
capacități prevăzute la articolele 8, 9 și 11 
și de a îmbunătăți competențele experților, 
astfel cum se prevede la articolul 7 
litera (d); programul include cursuri și 
exerciții comune, precum și un sistem de 
schimburi de experți care permite detașarea 
de personal în alte state membre;

Or. ro

Amendamentul 103
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) ține seama de nevoile și interesele 
statelor membre, la nivel macro sau 
subregional, unde teritoriile prezintă 
riscuri similare de dezastre;

Or. en

Amendamentul 104
Nikos Chrysogelos
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Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituie un program pe tema lecțiilor 
învățate din intervențiile, exercițiile și 
formarea desfășurate în cadrul 
mecanismului, care să includă aspecte 
relevante privind prevenirea, pregătirea și 
răspunsul, să disemineze și să pună în 
aplicare, dacă este cazul, rezultatele 
experienței acumulate;

(d) instituie un program pe tema lecțiilor 
învățate din intervențiile în interiorul și în 
afara Uniunii, exercițiile și formarea 
desfășurate în cadrul mecanismului, care să 
includă aspecte relevante privind 
prevenirea, pregătirea și răspunsul, să 
disemineze și să pună în aplicare, dacă este 
cazul, rezultatele experienței acumulate;

Or. en

Amendamentul 105
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 
513 000 000 EUR, în prețuri curente.

Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 
400 000 000 EUR, în prețuri curente.

Or. de

Amendamentul 106
Karin Kadenbach

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 
513 000 000 EUR, în prețuri curente.

Suma de referință destinată punerii în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada 2014-2020 este de 
513 000 000 EUR, în prețuri curente. În 
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acest cadru, mijloacele bugetare destinate 
operațiunilor derulate atât în interiorul, 
cât și în afara UE, vor fi 
determinate/stabilite în funcție de 
necesitățile apărute.

Or. en

Amendamentul 107
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma de 276 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma de 
237 000 000 EUR, în prețuri curente, din 
rubrica 4: „Europa globală”.

Suma de 200 000 000 EUR, în prețuri 
curente, provine din rubrica 3: „Securitate 
și cetățenie” a cadrului financiar și suma de 
200 000 000 EUR, în prețuri curente, din 
rubrica 4: „Europa globală”.

Or. de

Amendamentul 108
Nikos Chrysogelos

Propunere de decizie
Articolul 20 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informarea, educarea și sensibilizarea 
publicului și acțiuni asociate de 
diseminare, în scopul reducerii la minimum 
a efectelor produse de dezastre asupra 
cetățenilor Uniunii și pentru a sprijini o 
autoprotecție mai eficientă în rândul 
cetățenilor Uniunii;

(d) informarea, educarea și sensibilizarea 
publicului și acțiuni asociate de 
diseminare, în scopul reducerii la minimum 
a efectelor produse de dezastre asupra 
cetățenilor Uniunii și pentru a sprijini o 
autoprotecție mai eficientă și într-o 
manieră sustenabilă în rândul cetățenilor 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 109
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate acțiunile generale ar trebui să fie 
eligibile în cazul regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 110
Manfred Weber

Propunere de decizie
Articolul 21 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

eliminat

Or. de

Justificare

Prezentarea unor planuri naționale de gestionare a riscurilor nu este necesară pentru 
cooperarea eficientă în cadrul mecanismului de protecție civilă. Solicitarea de unități de 
asistență prin intermediul mecanismului se va realiza și în viitor chiar de către statul membru 
afectat. Acesta trebuie să specifice în solicitare domeniile de intervenție și numărul 
efectivelor de asistență de care are nevoie. Verificarea acestor aspecte sau adaptarea 
solicitării cu ajutorul planurilor naționale de gestionare a riscurilor nu ține de competența 
Comisiei.

Amendamentul 111
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 21 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de planuri de gestionare a 
riscurilor și a unei analize generale a 
riscurilor la nivelul Uniunii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 112
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 21 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) crearea și menținerea Capacității 
europene de răspuns în situații de 
urgență, astfel cum este menționată la 
articolul 11;

eliminat

Contribuția financiară a Uniunii pentru 
acțiunile prevăzute la această literă se 
prezintă sub forma unor costuri unitare 
determinate pe tipuri de capacitate și nu 
depășesc 25 % din costurile eligibile 
totale;

Or. de

Amendamentul 113
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 21 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) identificarea și eliminarea lacunelor 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență, în conformitate cu 
articolul 12;

eliminat

Acțiunile întreprinse în conformitate cu 
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această literă au la bază o analiză 
detaliată a necesităților și a costurilor în 
raport cu beneficiile pe tipuri de 
capacitate, luând în considerare 
probabilitatea și impactul riscurilor 
relevante. Contribuția financiară a 
Uniunii la acțiunile prevăzute la această 
literă nu depășesc 85 % din costurile 
eligibile totale;

Or. de

Amendamentul 114
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 21 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asigurarea disponibilității capacităților 
logistice necesare pentru furnizarea de 
asistență tehnică și sprijin pentru
Capacitatea europeană de răspuns în 
situații de urgență, pentru echipe de 
experți, alte module și capacități de răspuns 
desfășurate în cadrul mecanismului, 
precum și pentru alți actori aflați pe teren;

(i) asigurarea disponibilității capacităților 
logistice necesare pentru furnizarea de 
asistență tehnică și sprijin pentru echipe de 
experți, alte module și capacități de răspuns 
desfășurate în cadrul mecanismului, 
precum și pentru alți actori aflați pe teren;

Or. de

Amendamentul 115
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 22 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășurarea capacităților menționate 
la literele (g), (h) și (i) ale articolului 21 
în caz de dezastre majore, la solicitarea 
Comisiei, prin intermediul CRSU;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 116
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 22 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) orice alte acțiuni de sprijin sau 
complementare considerate necesare în 
contextul mecanismului, pentru atingerea 
obiectivelor menționate la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) în regiunile 
ultraperiferice și care implică recurgerea 
la cooperarea cu țările terțe.

Or. pt

Amendamentul 117
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea sprijinului financiar al Uniunii 
pentru resurse de transport și logistica 
aferentă nu depășește 85 % din costurile 
eligibile totale. Sprijinul financiar al 
Uniunii pentru resurse de transport și 
logistica aferentă poate acoperi maximum 
100 % din costurile eligibile totale atunci 
când este îndeplinit unul dintre 
următoarele criterii:

(2) Valoarea sprijinului financiar al Uniunii 
pentru resurse de transport și logistica 
aferentă nu depășește 85 % dintre costurile 
eligibile totale.

Or. de

Amendamentul 118
Markus Pieper
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Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile sunt aferente unor operațiuni 
logistice pe platforme de transport 
(inclusiv, printre altele, încărcare sau 
descărcare a încărcăturii și chirie pentru 
spații de depozitare);

eliminat

Or. de

Amendamentul 119
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile sunt aferente transportului 
local și sunt necesare pentru facilitarea 
punerii în comun a capacităților sau 
furnizării coordonate de asistență;

eliminat

Or. de

Amendamentul 120
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 23 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile sunt aferente transportului 
capacităților menționate la literele (g), (h) 
și (i) ale articolului 21.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 121
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care primesc asistență financiară 
în temeiul prezentei decizii nu primesc 
asistență din partea altor instrumente 
financiare ale Uniunii.

Acțiunile care primesc asistență financiară 
în temeiul prezentei decizii nu primesc 
asistență din partea altor instrumente 
financiare ale Uniunii, cu excepția 
acțiunilor destinate asistenței în caz de 
catastrofe în regiunile ultraperiferice și 
regiunile care se confruntă cu 
constrângeri de natură geografică sau 
demografică, precum regiunile insulare, 
muntoase și cu densitate redusă a 
populației.

Or. pt

Amendamentul 122
Giommaria Uggias

Propunere de decizie
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența financiară menționată la 
articolul 20 și la articolul 21 literele (a)-
(f) poate fi acordată și țărilor vizate de 
politica europeană de vecinătate, precum 
și țărilor potențial candidate care nu 
participă la mecanism.

eliminat

Or. it

Amendamentul 123
Markus Pieper

Propunere de decizie
Articolul 30 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) modalitățile privind identificarea și 
eliminarea lacunelor Capacității europene 
de răspuns în situații de urgență, astfel 
cum se prevede la articolul 12;

eliminat

Or. de


