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LÜHISELGITUS 

Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus liidu 

kodanikukaitsemehhanismi kohta, mille eesmärk on tugevdada ELi suutlikkust õnnetuste 

ärahoidmisel ja nendele reageerimisel nii liidusiseselt kui ka Euroopa Liidust väljaspool. 

 

Väliskomisjon toetab laias laastus ettepaneku üldist suunda, mis hõlmab praeguse ajutise 

süsteemi muutmist õnnetuste ettekavandatud ohjamiseks ning mille puhul austatakse 

liikmesriikide juhtivat rolli ja esmast vastutust kodanikukaitse vallas. 

 

Lisaks on väliskomisjonil hea meel ennetamisele ja valmisolekule pööratava suurema 

tähelepanu pärast ning ta toonitab, kui oluline on jagatud riskihindamine ja hädaolukorra 

lahendamise kavandamine. Väliskomisjon rõhutab, et tuleb tagada sidusus solidaarsusklausli 

eesseisva rakendamisega. 

 

Komisjon juhib samuti tähelepanu asjaolule, et tuleb saavutada piisav tasakaal ühelt poolt 

kiirreageerimise vajaduse ning teisalt ELi välissuhete ühtsuse vahel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Mehhanism peaks täitma olulist osa 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

222 rakendamisel, võimaldades vajaduse 

korral oma ressursside ja suutlikkuse 

kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Toetades tuvastamise ja varajase 

hoiatamise süsteemide edasiarendamist, 

peaks liit abistama liikmesriike õnnetustele 

(9) Toetades tuvastamise ja varajase 

hoiatamise süsteemide edasiarendamist ja 

paremat integreerimist, peaks liit abistama 
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reageerimiseks ja liidu kodanike 

hoiatamiseks vajaliku aja minimeerimisel. 

Kõnealused süsteemid peaksid arvesse 

võtma olemasolevaid ja tulevasi 

teabeallikaid ja -süsteeme. 

liikmesriike õnnetustele reageerimiseks ja 

liidu kodanike hoiatamiseks vajaliku aja 

minimeerimisel. Kõnealused süsteemid 

peaksid arvesse võtma olemasolevaid ja 

tulevasi teabeallikaid ja -süsteeme. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Mehhanism peaks hõlmama üldist 

poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 

pidevalt parandada 

kodanikukaitsesüsteemide, spetsialistide ja 

kodanike valmisolekut liidus. See hõlmab 

õnnetuste ennetamise, nendeks 

valmisoleku ja neile reageerimise alaseid 

koolitusprogramme ja -võrgustikku liidu ja 

liikmesriikide tasandil, nagu on sätestatud 

nõukogu 14. novembri 2008. aasta 

järeldustes suurõnnetustele reageerimise 

Euroopa koolituse korra kohta. 

(10) Mehhanism peaks hõlmama üldist 

poliitikaraamistikku, mille eesmärk on 

pidevalt parandada 

kodanikukaitsesüsteemide ja kodanike 

valmisolekut liidus. See hõlmab õnnetuste 

ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 

reageerimise alaseid koolitusprogramme ja 

-võrgustikku liidu ja liikmesriikide 

tasandil, nagu on sätestatud nõukogu 

14. novembri 2008. aasta järeldustes 

suurõnnetustele reageerimise Euroopa 

koolituse korra kohta. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Kui kodanikukaitseoperatsioonide 

toetuseks peetakse asjakohaseks sõjaliste 

vahendite kasutamist, siis peaks järgima 

sõjaväega tehtavas koostöös korda, 

menetlusi ja kriteeriume, mille nõukogu 

või selle pädevad organid on kehtestanud, 

et teha mehhanismile kättesaadavaks 

kodanikuühiskonna kaitsega seonduvad 

sõjalised vahendid. 

(19) Kui kodanikukaitseoperatsioonide 

toetuseks peetakse asjakohaseks sõjaliste 

vahendite kasutamist, siis peaks järgima 

sõjaväega tehtavas koostöös korda, 

menetlusi ja kriteeriume, mille nõukogu 

või selle pädevad organid on kehtestanud, 

et teha mehhanismile kättesaadavaks 

kodanikuühiskonna kaitsega seonduvad 

sõjalised vahendid, ning eelkõige tuleks 

järgida suuniseid, mis käsitlevad sõjaliste 

ja kodanikukaitse vahendite kasutamist 

rahvusvahelistes operatsioonides 

suurõnnetuste korral (Oslo suunised), 

ning suuniseid sõjaliste ja kodanikukaitse 
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vahendite kasutamise kohta toetamaks 

ÜRO humanitaartegevust keerulistes 

hädaolukordades (MCDA suunised). 

Tsiviilsed ja sõjalised käsuliinid peaksid 

olema selgelt eraldatud. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Terrorismiaktide ning tuuma- või 

kiirgusõnnetuste puhul peaks mehhanism 

hõlmama valmisoleku- ja 

reageerimismeetmeid üksnes 

kodanikukaitse vallas. 

(26) Terrorismiaktide ning tuuma- või 

kiirgusõnnetuste puhul peaks mehhanism 

hõlmama valmisoleku- ja 

reageerimismeetmeid üksnes 

kodanikukaitse vallas. Sellekohaseid 

algatusi tuleks kooskõlastada meetmetega, 

mida on juba võetud, et rakendada 

nõukogu järeldusi Euroopa Liidu 

keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja 

tuumajulgeoleku suurendamiseks (ELi 

CBRNi tegevuskava)1.  

 ________________ 

 1Nõukogu 12. november 2009. aasta 

järeldused, 15505/1/09 REV. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 

ennetus-, valmisoleku- ja 

reageerimisvõimet, et vastu seista 

suurõnnetustele, minimeerides inimkaotusi 

ja materiaalset kahju. Käesoleva otsuse 

eesmärki ei suuda liikmesriigid üksinda 

tegutsedes täiel määral saavutada ning 

kavandatava meetmete ulatuse või mõju 

tõttu saab selle paremini saavutada liidu 

tasandil. 

(3) Liidu sekkumine tõstab liikmesriikide 

ennetus-, valmisoleku- ja 

reageerimisvõimet, et vastu seista 

suurõnnetustele, minimeerides eelkõige 

inimkaotusi, aga ka materiaalset kahju. 

Käesoleva otsuse eesmärki ei suuda 

liikmesriigid üksinda tegutsedes täiel 

määral saavutada ning kavandatavate 

meetmete ulatuse või mõju tõttu saab selle 

paremini saavutada liidu tasandil, järgides 

täielikult subsidiaarsuse ja 
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proportsionaalsuse põhimõtet.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Mehhanism aitab kaasa Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 222 

rakendamisele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Edusamme lõikes 1 sätestatud 

erieesmärkide saavutamiseks hinnatakse 

muu hulgas järgmiste näitajate abil: 

Edusamme lõikes 1 sätestatud 

erieesmärkide saavutamiseks hinnatakse 

näitajate abil, kusjuures vajaduse korral 

kontrollitakse, kas need näitajad on 

erieesmärkide saavutamiseks vajalike 

edusammude mõõtmiseks asjakohased; 

näitajad hõlmavad muu hulgas järgmist: 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 

raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 

liikmesriikide arvuga, kellel on õnnetuse 

ohjamise kava, nagu on sätestatud 

artiklis 4; 

(a) edusammud õnnetuse ennetamise 

raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 

liikmesriikide arvuga, kellel on 

riskijuhtimiskava, nagu on sätestatud 

artiklis 4; 

 

Muudatusettepanek  10 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 

tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 

komisjonile oma riskijuhtimiskavad. 

1. Selleks et tagada mehhanismi raames 

tulemuslik koostöö, edastavad liikmesriigid 

komisjonile oma riskijuhtimiskavad. 

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 

salastatud teavet ja salastatud andmeid 

kaitstakse nõuetekohaselt.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) loob hädaolukordadele reageerimise 

keskuse, mis tagab ööpäevaringse 

operatiivse suutlikkuse ning teenindab 

liikmesriike ja komisjoni mehhanismi 

raames, ning haldab nimetatud keskust; 

(a) loob olemasolevate riiklike ja 

piirkondlike struktuuridega koostöös 
hädaolukordadele reageerimise keskuse, 

mis tagab ööpäevaringse operatiivse 

suutlikkuse ning teenindab liikmesriike ja 

komisjoni mehhanismi raames, ning haldab 

nimetatud keskust; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) haldab ühist hädaolukordade side- ja 

infosüsteemi, võimaldades teabe 

edastamist ja vahetamist hädaolukordadele 

reageerimise keskuse ning liikmesriikide 

kontaktpunktide vahel; 

(b) haldab ühist hädaolukordade side- ja 

infosüsteemi, võimaldades teabe 

edastamist ja vahetamist hädaolukordadele 

reageerimise keskuse ning liikmesriikide 

kontaktpunktide vahel, ning edendab selle 

sidumist olemasolevate komisjoni ja 

nõukogu kriisikoordineerimise 

platvormidega; 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) aitab kaasa õnnetuste tuvastamise, 

varajase hoiatamise ja häiresüsteemide 

arendamisele, et võimaldada 

kiirreageerimist ning soodustada nimetatud 

süsteemide omavahelist sidusust ja 

sidusust hädaolukordadele reageerimise 

keskuse ja hädaolukordade side- ja 

infosüsteemiga. Kõnealustes süsteemides 

tuleb arvesse võtta olemasolevaid ja 

tulevasi teabe-, seire- ja tuvastamisallikaid 

ja -süsteeme ning neile tugineda; 

(c) aitab kaasa õnnetuste tuvastamise, 

varajase hoiatamise ja häiresüsteemide 

arendamisele ja paremale 

integreerimisele, et võimaldada 

kiirreageerimist ning soodustada nimetatud 

süsteemide sidusust hädaolukordadele 

reageerimise keskuse ja hädaolukordade 

side- ja infosüsteemiga. Kõnealustes 

süsteemides tuleb arvesse võtta 

olemasolevaid ja tulevasi teabe-, seire- ja 

tuvastamisallikaid ja -süsteeme ning neile 

tugineda; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt d – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– lihtsustavad vajaduse korral hädaolukorra 

abioperatsioonide koordineerimist 

kohapeal ja teevad vajaduse korral 

koostööd abi taotleva riigi pädevate 

asutustega; 

lihtsustavad vajaduse korral hädaolukorra 

abioperatsioonide koordineerimist 

kohapeal ja teevad koostööd abi taotleva 

riigi pädevate asutustega; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon määrab kindlaks 

kvaliteedinõuded Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkusse suunatavatele vahenditele. 

Liikmesriigid vastutavad nende kvaliteedi 

tagamise eest. 

3. Komisjon määrab kokkuleppel 

liikmesriikidega kindlaks kvaliteedinõuded 

vahenditele, mida saab suunata Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkusse. Liikmesriigid vastutavad 

nende kvaliteedi tagamise eest. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 11 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon loob sertifitseerimise ja 

registreerimise protsessi vahendite jaoks, 

mille liikmesriigid Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkusele kättesaadavaks teevad, ja 

haldab seda. 

4. Komisjon loob sertifitseerimise ja 

registreerimise protsessi vahendite jaoks, 

mida liikmesriigid saavad Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkusele kättesaadavaks teha, ja 

haldab seda. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 11 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuse raames registreeritud vahendid 

on komisjoni palvel hädaolukordadele 

reageerimise keskuse kaudu kättesaadavad 

mehhanismis sätestatud hädaolukordadele 

reageerimise operatsioonideks. 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 

võimalikult kiiresti kõikidest mõjuvatest 

põhjustest, mis takistavad neil konkreetses 

hädaolukorras neid vahendeid 

kättesaadavaks teha. 

6. Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuse raames registreeritud vahendid 

on komisjoni palvel hädaolukordadele 

reageerimise keskuse kaudu 

põhimõtteliselt kättesaadavad mehhanismis 

sätestatud hädaolukordadele reageerimise 

operatsioonideks. Liikmesriikidele jääb 

lõpliku otsuse tegemine vahendite 

kasutuselevõtu kohta ning nad teavitavad 

komisjoni võimalikult kiiresti kõikidest 

riigisisestest hädaolukordadest või 

muudest tõsistest põhjustest, mis 

takistavad neil konkreetses hädaolukorras 

neid vahendeid kättesaadavaks teha. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon jälgib edusamme suutlikkuse 1. Pidades täielikult kinni Euroopa 
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eesmärkide saavutamisel ja teeb koostöös 

liikmesriikidega kindlaks puudujäägid 

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuses. 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuse vabatahtlikkusest, nagu on 

sätestatud artiklis 11, jälgib komisjon 

edusamme suutlikkuse eesmärkide 

saavutamisel ja teeb koostöös 

liikmesriikidega kindlaks puudujäägid 

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuses. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon toetab liikmesriike 

suutlikkuspuudujääkide käsitlemisel ja 

nende kõrvaldamisel kõige asjakohasemal 

ja kulutasuvamal viisil, sealhulgas 

2. Komisjon toetab huvitatud liikmesriike 

suutlikkuspuudujääkide käsitlemisel ja 

nende kõrvaldamisel, kui see 

liikmesriikide heakskiidul toimub kõige 

asjakohasemal ja kulutasuvamal viisil, 

sealhulgas 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid ja komisjon määravad 

ühiselt kindlaks hindamiskriteeriumid, 

mille alusel on selliste 

suutlikkuspuudujääkide kõrvaldamine 

asjakohane ja kulutõhus. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kõiki käesoleva artikli alusel välja 

töötatud vahendeid juhivad ja haldavad 

huvitatud liikmesriigid. Komisjon töötab 

3. Kõiki käesoleva artikli alusel välja 

töötatud vahendeid juhivad ja haldavad 

huvitatud liikmesriigid lähtuvalt komisjoni 
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välja vormid komisjoni ja kaasatud 

liikmesriikide vaheliste lepingute jaoks. 

Vahendeid haldavad liikmesriigid 

vastutavad vahendite registreerimise eest 

vastavalt riiklikule korrale. 

ja kaasatud liikmesriikide vahelistest 

lepingutest. Vahendeid haldavad 

liikmesriigid vastutavad vahendite 

registreerimise eest vastavalt riiklikule 

korrale. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Need vahendid on osa Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkusest. Need tehakse 

kättesaadavaks hädaolukordadele 

reageerimise operatsioonideks mehhanismi 

raames, kui seda taotleb komisjon 

hädaolukordadele reageerimise keskuse 

kaudu. Kui vahendeid mehhanismi raames 

ei kasutata, saavad neid haldavad 

liikmesriigid vahendeid kasutada oma 

riiklike vajaduste kohaselt. 

4. Need vahendid on osa Euroopa 

hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse 

vabatahtlikust reservist. Need tehakse 

kättesaadavaks hädaolukordadele 

reageerimise operatsioonideks mehhanismi 

raames, kui seda taotleb komisjon 

hädaolukordadele reageerimise keskuse 

kaudu. Kui vahendeid mehhanismi raames 

ei kasutata, saavad neid haldavad 

liikmesriigid vahendeid kasutada oma 

riiklike vajaduste kohaselt. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 

käesoleva artikli alusel välja töötatud 

vahendite piisava nähtavuse. 

5. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 

käesoleva artikli alusel välja töötatud 

vahendid on nii ELi tasandil kui ka 

liikmesriikide tasandil piisavalt nähtavad. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Iga kahe aasta tagant teavitab komisjon 

Euroopa Parlamenti ja nõukogu 

suutlikkuse eesmärkide saavutamisel 

tehtud edusammudest ja jätkuvatest 

puudujääkidest Euroopa hädaolukordadele 

reageerimise suutlikkuses. 

6. Iga kahe aasta tagant teavitab komisjon 

Euroopa Parlamenti ja nõukogu 

suutlikkuse eesmärkide saavutamisel 

tehtud edusammudest ja jätkuvatest 

puudujääkidest Euroopa hädaolukordadele 

reageerimise suutlikkuse vabatahtlikus 

reservis. 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 7 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liikmesriikide toetamise kord selliste 

reageerimisvahendite väljatöötamisel, mida 

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkus muidu ei taga või ei taga 

piisavas mahus; 

(a) liikmesriikide toetamise kord selliste 

reageerimisvahendite väljatöötamisel, mida 

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuse vabatahtlik reserv muidu ei 

taga või ei taga piisavas mahus; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 7 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liidu tasandil reageerimisvahendite 

väljatöötamise kord, et luua ühine puhver 

ühiste riskide vastu; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 7 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) punktides a ja b nimetatud vahendite 

haldamise ja hooldamise kord; 

(c) punktides a ja b nimetatud ning 

Euroopa hädaolukordadele reageerimise 

suutlikkuse vabatahtliku reservi raames 

registreeritud vahendite haldamise ja 
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hooldamise kord; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) töötab välja juhiseid liidu ja 

rahvusvahelise kodanikukaitse koolituse 

kohta, sealhulgas koolitus ennetuse, 

valmisoleku ja reageerimise kohta; 

(b) töötab välja liikmesriikide saadud 

kogemusi kasutades juhiseid liidu ja 

rahvusvahelise kodanikukaitse koolituse 

kohta, sealhulgas koolitus ennetuse, 

valmisoleku ja reageerimise kohta; 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suhtleb kannatanud kolmanda riigiga 

selliste tehniliste üksikasjade osas nagu 

täpsed abivajadused, pakkumiste 

vastuvõtmine ning abi saamise ja jaotamise 

kohalik praktiline kord; 

(c) suhtleb kannatanud kolmanda riigiga ja 

liikmesriikidega selliste tehniliste 

üksikasjade osas nagu täpsed abivajadused, 

pakkumiste vastuvõtmine ning abi saamise 

ja jaotamise kohalik praktiline kord; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Piiramata komisjoni lõikes 2 kirjeldatud 

rolli ja pidades kinni kohustusest 

viivitamata mehhanismi kaudu 

operatiivselt reageerida, teavitab komisjon 

tegevust alustades Euroopa välisteenistust, 

et kodanikukaitseoperatsioonid ja üldised 

liidu suhted kannatanud riigiga oleksid 

omavahel sidusad. 

3. Piiramata komisjoni lõikes 2 kirjeldatud 

rolli ja pidades kinni kohustusest 

viivitamata mehhanismi kaudu 

operatiivselt reageerida, teavitab komisjon 

tegevust alustades Euroopa välisteenistust, 

et kodanikukaitseoperatsioonid ja üldised 

liidu suhted kannatanud riigiga oleksid 

omavahel sidusad. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus vahetavad regulaarselt 

teavet eesmärgiga koordineerida oma 

vastavat tegevust, et tagada liidu 
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välistegevuse sidusus vastavalt Euroopa 

Liidu lepingu artiklile 21. Nad annavad 

sellest korrapäraselt aru Euroopa 

Parlamendile.  

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 16 – lõige 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Taotletakse koostoimet muude liidu 

vahenditega, eelkõige määruse (EÜ) 

nr 1257/96 raames rahastatavate 

meetmetega. 

11. Taotletakse koostoimet muude liidu 

vahenditega, eelkõige määruse (EÜ) 

nr 1257/96 raames rahastatavate 

meetmetega ning ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika raames väljatöötatavate 

meetmetega. 

 

 



 

AD\916400ET.doc 15/15 PE496.418v02-00 

 ET 

MENETLUS 

Pealkiri Liidu kodanikukaitse mehhanism 

Viited COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

ENVI 

19.1.2012 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

AFET 

19.1.2012 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Ioan Mircea Paşcu 

18.6.2012 

Arutamine parlamendikomisjonis 9.10.2012 12.11.2012   

Vastuvõtmise kuupäev 22.11.2012    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

47 

3 

4 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud 

Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana 

Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli 

Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey 

Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf 

Lambsdorff, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy 

Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz 

De Urquiza, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, 

Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, 

Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos 

Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, 

Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, 

Boris Zala, Karim Zéribi 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Nikolaos Chountis, Marije Cornelissen, Véronique De Keyser, Kinga 

Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, 

Marietje Schaake, Ivo Vajgl 

 
 


