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29.5.2018 A8-0180/71 

Poprawka  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy wzmocnić wspólną 

zdolność państw w zakresie zapewnienia 

gotowości i reagowania na klęski i 

katastrofy, w szczególności poprzez 

wzajemną pomoc w Europie. Poza 

wzmocnieniem możliwości, które już są 

dostępne w ramach europejskiej zdolności 

reagowania kryzysowego („EERC” lub 

„dobrowolna pula”), zwanych odtąd 

„europejską pulą ochrony ludności” 

Komisja powinna także ustanowić rescEU. 

RescEU powinno obejmować zdolności 

reagowania kryzysowego wykorzystywane 

podczas pożarów, powodzi obejmujących 

duże obszary i trzęsień ziemi, a także 

szpitale polowe i zespoły medyczne, które 

można szybko rozmieścić, działające 

zgodnie z normami Światowej Organizacji 

Zdrowia. 

(6) Należy wzmocnić wspólną 

zdolność państw w zakresie zapewnienia 

gotowości i reagowania na klęski i 

katastrofy, w szczególności poprzez 

wzajemną pomoc w Europie. Poza 

wzmocnieniem możliwości, które już są 

dostępne w ramach europejskiej zdolności 

reagowania kryzysowego („EERC” lub 

„dobrowolna pula”), zwanych odtąd 

„europejską pulą ochrony ludności” 

Komisja powinna także ustanowić rescEU. 

rescEU powinno obejmować zdolności 

reagowania kryzysowego wykorzystywane 

w odpowiedzi na zagrożenia, które mają 

niezwykle poważne skutki dla życia, 

zdrowia i mienia obywateli UE. W 

związku z tym organy regionalne i lokalne 

powinny być odpowiednio zaangażowane 

w działania prowadzone na mocy 

niniejszej decyzji, jako że to one w 

pierwszej kolejności reagują na klęski lub 

katastrofy. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Poprawka  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 6 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) opracowują oceny ryzyka na 

szczeblu krajowym lub odpowiednim 

niższym szczeblu oraz udostępniają je 

Komisji do dnia 22 grudnia 2018 r., 

a następnie co trzy lata; 

a) opracowują oceny ryzyka na 

szczeblu krajowym lub odpowiednim 

niższym szczeblu oraz udostępniają 

Komisji streszczenie odpowiednich 

elementów tych ocen do dnia 22 grudnia 

2018 r., a następnie co pięć lat, bez 

uszczerbku dla art. 346 TFUE, który 

gwarantuje, że żadne państwo 

członkowskie nie ma obowiązku 

udzielania informacji, których ujawnienie 

uznaje za sprzeczne z podstawowymi 

interesami jego bezpieczeństwa; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Poprawka  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. rescEU składa się z następujących 

zdolności: 

2. rescEU składa się z dodatkowych 

zdolności w stosunku do tych istniejących 

już w państwach członkowskich, które 

zostaną określone z uwzględnieniem 

stwierdzonych i poddanych odpowiedniej 

ocenie braków w reagowaniu na 

zagrożenia związane z klęskami lub 

katastrofami mającymi niezwykle 

poważne skutki dla życia, zdrowia i mienia 

obywateli UE. Mając na uwadze 

zidentyfikowane braki, w skład rescEU 

wchodzą co najmniej następujące 

zdolności: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Poprawka  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a)  w art. 13 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 2a.  Wykonując zadania określone w 

ust. 1, Komisja i państwa członkowskie 

dopilnowują, by szkolenia i proces 

podnoszenia kwalifikacji, a także 

podręczniki na temat ograniczania ryzyka 

i reagowania kryzysowego obejmowały 

perspektywę płci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapobiegania przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt oraz reagowania 

na nią. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Poprawka  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) ustanowienie rescEU, zarządzanie 

nim i utrzymywanie go zgodnie z art. 12;”; 

j) ustanowienie rescEU, zarządzanie 

nim i utrzymywanie go zgodnie z art. 12, 

pod warunkiem że: 

 (i) zapotrzebowanie na zdolności rescEU 

potwierdzono w ocenach ryzyka; 

 (ii) z określonego w art. 12 procesu 

identyfikowania braków wynika, że 

zdolności te nie są dostępne dla państw 

członkowskich; 

 (iii) przed rozpoczęciem tego działania 

opracowana zostaje szczegółowa ocena 

skutków rescEU; 

 (iv) finansowanie tych zdolności jest 

racjonalne pod względem kosztów.” 

Or. en 

 

 


