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29.5.2018 A8-0180/71 

Grozījums Nr.  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Savienības civilās aizsardzības mehānisms 

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

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ir jāpastiprina kolektīvā spēja 

sagatavoties katastrofām un reaģēt uz tām, 

jo īpaši izmantojot savstarpējo atbalstu 

Eiropā. Papildus to iespēju stiprināšanai, 

kuras jau tagad piedāvā Eiropas ārkārtas 

reaģēšanas spējas („EERC” jeb 

„brīvprātīgā rezerve”), kas turpmāk tiks 

dēvētas par „Eiropas civilās aizsardzības 

rezervi”, Komisijai būtu jāizveido arī 

rescEU. rescEU sastāvā būtu jāiekļauj 

ārkārtas reaģēšanas resursi, lai reaģētu uz 

meža ugunsgrēkiem, liela mēroga plūdiem 

un zemestrīcēm, kā arī lauka hospitālis un 

medicīniskās vienības, kas atbilst 

Pasaules Veselības organizācijas 

standartiem un ko var ātri izvietot. 

(6) Ir jāpastiprina kolektīvā spēja 

sagatavoties katastrofām un reaģēt uz tām, 

jo īpaši izmantojot savstarpējo atbalstu 

Eiropā. Papildus to iespēju stiprināšanai, 

kuras jau tagad piedāvā Eiropas ārkārtas 

reaģēšanas spējas (“EERC” jeb 

“brīvprātīgā rezerve”), kas turpmāk tiks 

dēvētas par “Eiropas civilās aizsardzības 

rezervi”, Komisijai būtu jāizveido arī 

rescEU. rescEU sastāvā būtu jāiekļauj 

ārkārtas reaģēšanas resursi, lai reaģētu uz 

riskiem, kam ir ļoti nopietna ietekme uz 

Savienības pilsoņu dzīvību, veselību un 

īpašumu. Šajā sakarā reģionālās un 

vietējās iestādes ir pienācīgi jāiesaista 

darbībās, ko veic šā lēmumā sakarā, jo tās 

pirmās reaģē pēc notikušas katastrofas. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Grozījums Nr.  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL 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 – 4. punkts – a apakšpunkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

6. pants – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) līdz 2018. gada 22. decembrim un 

turpmāk ik pēc trim gadiem izstrādā riska 

novērtējumus valsts vai attiecīgā vietējā 

līmenī un dara Komisijai tos pieejamus; 

a) izstrādā riska novērtējumus valsts 

vai attiecīgā zemākā līmenī un līdz 
2018. gada 22. decembrim un turpmāk ik 

pēc pieciem gadiem dara Komisijai 

pieejamu šo novērtējumu attiecīgo 

elementu kopsavilkumu, neskarot LESD 

346. pantu, kurā noteikts, ka dalībvalstīm 

nav jāsniedz informācija, kuras izpaušanu 

tās atzīst par savas drošības būtisku 

interešu apdraudējumu; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Grozījums Nr.  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL 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 – 7. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

12. pants  – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. rescEU veido šādas spējas: 2. rescEU veido spējas papildus 

dalībvalstīs jau pastāvošajām spējām, un 

to veidu un lielumu nosaka atbilstoši 

atzītajiem un pienācīgi novērtētajiem 

trūkumiem reaģēšanā uz katastrofas 

riskiem, kam ir ļoti nopietna ietekme uz 

Savienības pilsoņu dzīvību, veselību un 

īpašumu. Pamatojoties uz apzinātajiem 

trūkumiem, rescEU iekļauj vismaz šādas 

spējas: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Grozījums Nr.  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL 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 – 9. punkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

13. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a)  lēmuma 13. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 2.a  Veicot 1. punktā noteiktos 

uzdevumus, Komisija un dalībvalstis 

nodrošina, ka apmācības un kvalifikācijas 

procedūrās, kā arī rokasgrāmatās par 

riska mazināšanu un reaģēšanu ārkārtas 

situācijās tiek integrēta dzimumu 

perspektīva, īpašu uzmanību pievēršot 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

novēršanai un reaģēšanai uz to; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Grozījums Nr.  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

GUE/NGL 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 – a apakšpunkts 

Lēmums Nr. 1313/2013/ES 

21. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) rescEU izveide, pārvaldība un 

uzturēšana saskaņā ar 12. pantu; 

j) rescEU izveide, pārvaldība un 

uzturēšana saskaņā ar 12. pantu, ja: 

 i) vajadzību pēc rescEU spējām apstiprina 

riska novērtējumi, 

 ii) trūkumu apzināšanas procesā, kas 

izklāstīts 12. pantā, atklājas, ka attiecīgās 

spējas dalībvalstīm nav pieejamas, 

 iii) rescEU ietekmes novērtējums ir 

izstrādāts pirms šīs darbības sākuma, 

 iv) šādu spēju finansēšana ir izmaksu ziņā 

efektīva.” 

Or. en 

 

 


