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29.5.2018 A8-0180/71 

Изменение  71 

Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да се укрепи 

колективната способност за подготовка 

и реагиране при бедствия, по-специално 

чрез взаимна подкрепа в Европа. В 

допълнение към укрепването на 

възможностите, които вече се предлагат 

от Европейския капацитет за реагиране 

при извънредни ситуации (EERC или 

„доброволно обединяване“), наричан 

оттук-нататък „Европейски резерв за 

гражданска защита“, Комисията също 

така следва да създаде rescEU. Съставът 

на rescEU следва да включва 

способности за реагиране при 

извънредни ситуации на горски 

пожари, мащабни наводнения и 

земетресения, както и полева болница 

и медицински екипи, отговарящи на 

стандартите на Световната здравна 

организация, които да могат да бъдат 

използвани бързо. 

(6) Необходимо е да се укрепи 

колективната способност за подготовка 

и реагиране при бедствия, по-специално 

чрез взаимна подкрепа в Европа. В 

допълнение към укрепването на 

възможностите, които вече се предлагат 

от Европейския капацитет за реагиране 

при извънредни ситуации (EERC или 

„доброволно обединяване“), наричан 

оттук-нататък „Европейски резерв за 

гражданска защита“, Комисията също 

така следва да създаде rescEU. Съставът 

на rescEU следва да включва 

способности за реагиране при 

извънредни ситуации на рискове, които 

имат тежко въздействие върху 

живота, здравето и имуществото на 

гражданите на Съюза. В тази връзка 

регионалните и местните органи 

трябва да участват по подходящ 

начин в дейностите във връзка с 

настоящото решение, тъй като те 

са първите, които следва да реагират в 

случаи на бедствие. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Изменение  72 

Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 6 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) извършват оценки на риска на 

национално или на съответно 

поднационално равнище и ги 

предоставят на Комисията до 22 

декември 2018 г. и на всеки три години 

след това; 

а) извършват оценки на риска на 

национално или на съответно 

поднационално равнище и предоставят 

на Комисията обобщение на 

съответните елементи от тях до 22 

декември 2018 г. и на всеки пет години 

след това, без да се засяга член 346 от 

ДФЕС, който гарантира, че нито 

една държава членка не е 

задължавана да предоставя 

информация, чието разкриване тя 

счита за противоречащо на 

основните интереси на нейната 

сигурност; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Изменение  73 

Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съставът на rescEU включва 

следните способности: 

2. Съставът на rescEU включва 

способности в допълнение към вече 

съществуващите в държавите 

членки, които следва да се определят 

въз основа на признати и надлежно 

оценени пропуски при реагиране на 

рискове от бедствия, имащи тежко 

въздействие върху живота, здравето 

и имуществото на гражданите на 

Съюза. Въз основа на установените 

пропуски rescEU съдържа най-малко 

следните способности:  

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Изменение  74 

Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9а)  В член 13 се вмъква следният 

параграф: 

 2а.  При изпълнение на задачите, 

посочени в параграф 1, Комисията и 

държавите членки гарантират, че 

обучението и процесите по 

квалификация, както и наръчниците 

за намаляване на риска и реагиране 

при извънредни ситуации обхващат 

свързаните с пола аспекти, като се 

акцентира по-специално върху 

превенцията на насилието над жени 

и момичета и борбата срещу него; 

Or. en 



 

AM\1154641BG.docx  PE621.657v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

29.5.2018 A8-0180/75 

Изменение  75 

Естефания Торес Мартинес, Катержина Конечна, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 21 – параграф 1 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) изграждане, управление и 

поддръжка на rescEU в съответствие с 

член 12; 

й) изграждане, управление и 

поддръжка на rescEU в съответствие с 

член 12, при условие че: 

 i) необходимостта от способности на 

rescEU е потвърдена чрез оценки на 

риска; 

 ii) чрез посочената в член 12 

процедура за установяване на 

пропуските е доказано, че държавите 

членки не разполагат с такива 

способности; 

 iii) извършва се оценка на 

въздействието на rescEU, преди да се 

предприемат действия; 

 iv) финансирането на тези 

способности е икономически 

ефективно.“ 

Or. en 

 

 


