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29.5.2018 A8-0180/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Existuje potreba posilniť kolektívnu 

schopnosť pripraviť sa a reagovať na 

katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou 

v Európe. Okrem posilnenia možností, 

ktoré už poskytuje európska kapacita pre 

reakcie na núdzové situácie (ďalej len 

„EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), 

odteraz nazývaná „európske zoskupenie 

v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia 

mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU 

by mali byť aj kapacity pre reakcie na 

núdzové situácie určené na boj proti 

prírodným požiarom, rozsiahlym 

záplavám a zemetraseniam, ako aj poľné 

nemocnice a lekárske tímy v súlade 

s normami Svetovej zdravotníckej 

organizácie, ktoré by mohli byť rýchlo 

nasadené. 

(6) Existuje potreba posilniť kolektívnu 

schopnosť pripraviť sa a reagovať na 

katastrofy, a to najmä vzájomnou podporou 

v Európe. Okrem posilnenia možností, 

ktoré už poskytuje európska kapacita pre 

reakcie na núdzové situácie (ďalej len 

„EERC“ alebo „dobrovoľné zoskupenie“), 

odteraz nazývaná „európske zoskupenie 

v oblasti civilnej ochrany“, by Komisia 

mala vytvoriť aj rescEU. Súčasťou rescEU 

by mali byť aj kapacity pre reakcie na 

riziká, ktoré majú najzávažnejší vplyv na 

život, zdravie a majetok občanov Únie. 

V tejto súvislosti je potrebné do činností 

vykonávaných podľa tohto rozhodnutia 

primerane zapojiť regionálne a miestne 

orgány, keďže tieto orgány reagujú na 

katastrofy ako prvé. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 6 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vypracúvajú posúdenia rizík na 

vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, 

ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, 

a sprístupňujú ich Komisii, a to do 

22. decembra 2018 a potom každé tri roky; 

a) vypracúvajú posúdenia rizík na 

vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, 

ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň, 

a sprístupňujú Komisii zhrnutie ich 

relevantných častí do 22. decembra 2018 

a potom každých päť rokov, a to bez toho, 

aby bol dotknutý článok 346 ZFEÚ, 

v ktorom sa zaručuje, že žiaden členský 

štát nie je povinný poskytovať informácie, 

ktorých sprístupnenie odporuje podľa 

jeho názoru základným záujmom jeho 

bezpečnosti; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. RescEU pozostáva z týchto 

kapacít: 

2. RescEU pozostáva z kapacít, ktoré 

dopĺňajú existujúce kapacity v členských 

štátoch a ktoré sa určia na základe 

uznaných a riadne posúdených medzier 

v oblasti reakcie na katastrofy, ktoré majú 

najzávažnejší vplyv na život, zdravie 

a majetok občanov Únie. Na základe 

identifikovaných medzier rescEU 

obsahuje aspoň tieto údaje: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Pozmeňujúci návrh  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a)  V článku 13 sa vkladá tento odsek: 

 2a.  Pri plnení úloh uvedených v 

odseku 1 Komisia a členské štáty 

zabezpečia, aby odborná príprava a 

kvalifikačné postupy, ako aj príručky 

zamerané na znižovanie rizika a reakciu 

na núdzové situácie začleňovali rodové 

hľadisko, a to s osobitným dôrazom na 

predchádzanie násiliu páchanému na 

ženách a dievčatách a reakciu naň; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 21 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) vytvorenie, riadenie a udržiavanie 

rescEU v súlade s článkom 12; 

j) vytvorenie, riadenie a udržiavanie 

rescEU v súlade s článkom 12, za 

predpokladu, že: 

 i) sa potreba kapacít rescEU potvrdí 

posúdeniami rizík; 

 ii) sa pri procese zisťovania nedostatkov 

ustanovenom v článku 12 preukáže, že 

tieto kapacity členské štáty nemajú k 

dispozícii; 

 iii) sa posúdenie vplyvu kapacít rescEU 

vypracuje pred začatím činnosti; 

 iv) financovanie týchto kapacít je 

nákladovo efektívne.“ 

Or. en 

 

 


