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LV Vienoti daudzveidībā LV 

29.5.2018 A8-0180/66 

Grozījums Nr.  66 

Elisabetta Gardini 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Savienības civilās aizsardzības mehānisms 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) 75 % no attiecināmajām izmaksām 

remonta gadījumā. 

ii) 75 % no attiecināmajām izmaksām 

remonta gadījumā, kas nepārsniedz 40 % 

no iegādes izmaksām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.5.2018 A8-0180/67 

Grozījums Nr.  67 

Elisabetta Gardini 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Savienības civilās aizsardzības mehānisms 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 16. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

26. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tiek veicināta sinerģija un 

papildināmība ar citiem Savienības 

instrumentiem, piemēram, ar tiem, kas 

atbalsta kohēzijas, lauku attīstības, 

pētniecības, veselības, kā arī migrācijas un 

drošības politiku. Ja reaģē uz humānām 

krīzēm trešās valstīs, Komisija nodrošina 

papildināmību un saskaņotību starp 

darbībām, kas finansētas saskaņā ar šo 

lēmumu, un darbībām, kuras finansētas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/96. 

2. Veido sinerģiju, papildināmību un 

labāku koordināciju ar citiem Savienības 

instrumentiem, piemēram, ar tiem, kas 

atbalsta kohēzijas politiku, tostarp ar 

Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, 

un lauku attīstības, pētniecības, veselības, 

kā arī migrācijas un drošības politiku, 

neparedzot finansējuma pārdali no 

minētajām jomām. Ja reaģē uz 

humanitārajām krīzēm trešās valstīs, 

Komisija nodrošina papildināmību un 

saskaņotību starp darbībām, kas finansētas 

saskaņā ar šo lēmumu, un darbībām, kuras 

finansētas saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1257/96, vienlaikus ievērojot attiecīgo 

darbību specifisko un neatkarīgo raksturu 

un finansējumu un nodrošinot, ka tās ir 

saskaņotas ar Eiropas konsensu par 

humāno palīdzību. Galīgais lēmums par 

nacionālo ekspertu izmantošanu tomēr 

paliek attiecīgās dalībvalsts kompetencē. 

Or. en 

 

 


