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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση να τροποποιηθεί ο ισχύων μηχανισμός 

πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα 

μπορεί να παράσχει καλύτερη στήριξη στους πολίτες της σε περιπτώσεις κρίσεων και 

εκτάκτων αναγκών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένων 

προσπαθειών πρόληψης των καταστροφών. Υπενθυμίζει ότι ο ΜΠΠΕ αποτελεί μία από τις 

πιο απτές εκφράσεις της θεμελιώδους ενωσιακής αξίας της αλληλεγγύης.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη και την 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών είναι η καλύτερη μορφή προστασίας, όχι 

μόνο διότι έχει το μεγαλύτερο δυναμικό διάσωσης ζωών και πρόληψης του ανθρώπινου 

πόνου, αλλά και διότι μπορεί να αποτρέψει την επιβάρυνση με τεράστιες δαπάνες 

αποκατάστασης, όταν ενσκήπτει μια καταστροφή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας 

της Επιτροπής, με 1 EUR που δαπανάται για την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 

καταστροφών εξοικονομούνται έως και 7 EUR στις προσπάθειες ανακούφισης. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι έχει ήδη καθυστερήσει πολύ μια 

αναμόρφωση του ισχύοντος συστήματος. Η ανεπάρκεια του σημερινού, εθελοντικό 

συστήματος έχει ήδη καταδειχθεί με επίπονο τρόπο στην απόκριση της Ένωσης σε μια σειρά 

πρόσφατων καταστροφών, ιδίως με την έλλειψη διαθέσιμων μέσων κατά τις περιόδους 

δασικών πυρκαγιών του 2016 και 2017, όπου μόνο 10 από τις 17 αιτήσεις συνδρομής σε 

περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν, και μάλιστα συχνά με 

σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 100 ζωές. Επίσης, διάφορες 

εκθέσεις έχουν επισημάνει τα υφιστάμενα κενά όσον αφορά την ύπαρξη ορισμένων κρίσιμων 

ικανοτήτων απόκρισης, ιδίως όσον αφορά τα αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης, τα καταφύγια και 

άλλους τύπους πόρων.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η προτεινόμενη δομή με τους δύο 

συμπληρωματικούς πυλώνες, δηλαδή, αφενός, μια Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής 

Προστασίας προκαθορισμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης των κρατών μελών και, από 

αφετέρου, το αποκαλούμενο «rescEU», μια ειδική δεξαμενή ικανοτήτων αντιμετώπισης με 

ενωσιακή διοίκηση και έλεγχο, που θα χρησιμεύσει ως ικανότητα έσχατης λύσης, είναι το 

πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των περιορισμών του 

υφιστάμενου πλαισίου. Με τη βέλτιστη συνένωση των πόρων και τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, ο ενισχυμένος ΜΠΠΕ θα οδηγήσει επίσης σε σημαντικές εξοικονομήσεις για τα 

κράτη μέλη. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι το συνολικό κόστος της πρότασης της 

Επιτροπής εκτιμάται σε 280 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2018-2020, εκ των οποίων 

256,9 εκατομμύρια EUR στον τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια», 6,3 εκατομμύρια EUR 

στον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο» και 16,9 εκατομμύρια EUR στον τομέα 5 

«Διοικητικές δαπάνες». Εκ των προτεινόμενων επιχειρησιακών δαπανών, το 54 % θα 

διατεθεί σε δραστηριότητες απόκτησης ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή 

μίσθωσης πόρων του rescEU, το 37 % σε δραστηριότητες απόκρισης και το 9 % σε 

δραστηριότητες πρόληψης. Η πρόταση προϋποθέτει επίσης την πρόσληψη 100 πρόσθετων 

υπαλλήλων σε διάστημα τριών ετών. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι εν λόγω 

προτάσεις είναι ανάλογες προς το μέγεθος και τον σκοπό της αναθεώρησης.  
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη χρήση του 

μέσου ευελιξίας ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος (88 %) των πρόσθετων πόρων που 

θα χρειαστούν. Ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά την προτεινόμενη αναδιάταξη των 

κονδυλίων της χρηματοδότησης από τα υφιστάμενα προγράμματα στους τομείς 3 και 4, 

ύψους 31,3 εκατομμυρίων EUR. Όπως έχει επανειλημμένως υπογραμμίζει η Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, οι σημαντικές νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται και 

από νέους πόρους. Επιπλέον, πολλά από τα προγράμματα που επηρεάζονται, όπως τα 

προγράμματα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη», παρουσιάζουν άριστα 

ποσοστά εκτέλεσης και υποχρηματοδοτούνται επί χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης 

γνωμοδότησης προτείνει να χρηματοδοτηθεί ολόκληρο το ποσό των πρόσθετων πόρων που 

απαιτούνται στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 από το Μέσο Ευελιξίας, όπως αναφέρεται 

λεπτομερώς στο νέο παράρτημα Ι. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε 

αναδιατάξεις για τη χρηματοδότηση των 

νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που 

προστίθενται κατά τη διάρκεια ενός 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτό θα έχει 

αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην 

εφαρμογή άλλων σημαντικών 

δραστηριοτήτων της Ένωσης· 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των 

επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». 
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Τροπολογία  2 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος  

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 

επαρκή χρηματοδότηση για τον 

Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της 

Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που 

αρχίζει το 2021, με βάση την παρούσα 

αναθεώρηση· 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η τρέχουσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ, η οποία ενισχύει τόσο την 

πολιτική όσο και τη χρηματοδότηση, θα είναι σημαντικό για την Επιτροπή, κατά τη διαβίβαση 

των νέων της προτάσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να προτείνει ένα 

φιλόδοξο δημοσιονομικό κονδύλιο για τον ΜΠΠΕ μετά το 2020. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες 

ικανότητες δεν επαρκούν για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

καταστροφών, συνεισφέροντας στη 

χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή 

ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας 

πρόσβασης στις ικανότητες, ή 

χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της 

Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις 

στις οποίες δεν θα μπορούσε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον 

τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές 

με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν 

(7) Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες 

ικανότητες δεν επαρκούν για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

καταστροφών, συνεισφέροντας στη 

χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή 

ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας 

πρόσβασης στις ικανότητες, ή 

χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα 

ανάπτυξης του μηχανισμού της Ένωσης, 

καθώς θα διασφαλιστεί η ταχεία 

διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις 

στις οποίες δεν θα μπορούσε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον 

τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές 
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σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η 

προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης 

αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του 

συντονισμού κατά την αντιμετώπιση 

καταστροφών. 

με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν 

σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η 

προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης 

αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του 

συντονισμού κατά την αντιμετώπιση 

καταστροφών. Θα πρέπει επίσης να 

εξασφαλιστεί η βέλτιστη και διαφανής 

χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Κατά την κινητοποίηση των ικανοτήτων μέσω του ΜΠΠΕ, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας, 

όπως καταδεικνύεται από τις τραγικές συνέπειες της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των 

πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πλέον πρόσφατες περιόδους δασικών πυρκαγιών στη Νότια 

Ευρώπη. Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται υπό συνθήκες 

πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η 

λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα 

πρέπει να διατεθούν πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού της Ένωσης. 

(10) Προκειμένου να επιτευχθεί η 

λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα 

πρέπει να διατεθούν πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι σε 

βάρος των χρηματοδοτήσεων που 

χορηγούνται σε άλλες βασικές πολιτικές 

της Ένωσης, όπως αυτές που προωθούν 

τα δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, τη 

δικαιοσύνη ή την ανθρώπινη ανάπτυξη σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Κατά την κινητοποίηση των ικανοτήτων μέσω του ΜΠΠΕ, η ταχύτητα είναι υψίστης σημασίας, 

όπως καταδεικνύεται από τις τραγικές συνέπειες της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των 

πυροσβεστικών αεροσκαφών στις πλέον πρόσφατες περιόδους δασικών πυρκαγιών στη Νότια 

Ευρώπη. Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να παρέχεται υπό συνθήκες 

πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Θα πρέπει να διασφαλισθούν 

χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά 

δημοσιονομικά κονδύλια για τον 

αναθεωρημένο Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά 

την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος 

αρνητικός αντίκτυπος στη 

χρηματοδότηση των υφιστάμενων 

πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της 

χρηματοδότησης για τη στοχευμένη 

αναθεώρηση του Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας της Ένωσης κατά τα έτη 

2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να 

προέρχεται από όλα τα μέσα που 

διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/201311α του 

Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή 

στο Μέσο Ευελιξίας. 

 ___________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των 

επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του 

κανονισμού ΠΔΠ. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο 

χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την 

πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 

11 και 12. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε χρόνο 

σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο 

που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 

12. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας 

και προκειμένου να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο το συντομότερο 

δυνατό, προτείνεται όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν ενημερωμένες 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον 

προϋπολογισμό και το κόστος. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 

επισκόπηση των εξελίξεων που αφορούν 

τον προϋπολογισμό και το κόστος και 

περιέχει λεπτομερή τεχνική και 

δημοσιονομική αξιολόγηση, ακριβείς 

πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και 

τις αλλαγές στους τύπους των 

ικανοτήτων αντιμετώπισης που 

απαιτούνται και στις απαιτήσεις 

ποιότητας αυτών των ικανοτήτων, εάν 

υπάρχουν, καθώς και τις αιτίες για τις εν 

λόγω αυξήσεις ή αλλαγές. 
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Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας 

και προκειμένου να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο το συντομότερο 

δυνατό, προτείνεται όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν ενημερωμένες 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας ενίσχυσης του ΜΠΠΕ σε ετήσια βάση, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών πληροφοριών για τις εξελίξεις που αφορούν τον 

προϋπολογισμό και το κόστος. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι απαραίτητες πιστώσεις για τον 

μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται 

σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλα τα 

διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού 

του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή 

στο Μέσο Ευελιξίας, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα Ι. 

 ____________________ 

 * Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Αιτιολόγηση 

Οι νέες προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους. Ο συντάκτης 

γνωμοδότησης απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση αναδιατάξεων σε βάρος των 

επιτυχημένων, χρόνια υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη». Αντίθετα, κάθε αναγκαία πρόσθετη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας του 

κανονισμού ΠΔΠ. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

  

Τροπολογία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-

2020 

  2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛ

Ο 

Συνολικές 

πρόσθετες 

πιστώσεις στο 

πλαίσιο του τομέα 

3* 

CA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 PA 11 56,56 115,395 182,955 

Συνολικές 

πρόσθετες 

πιστώσεις στο 

πλαίσιο του τομέα 

4* 

CA 2 2 2,284 6,284 

 PA 0,8 1,8 2,014 4,614 

Συνολικές 

πρόσθετες 

πιστώσεις στο 

πλαίσιο των τομέων 

3 και 4 μαζί* 

CA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 PA 11,8 58,36 117,409 187,569 

(ποσά σε εκατ. EUR) 

* Τα συνολικά ποσά θα παρασχεθούν από το Μέσο Ευελιξίας. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την παρούσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ κατά τα 

έτη 2018-2020 θα πρέπει να ορισθεί λεπτομερέστερα στην ίδια την απόφαση, μέσω ενός 

αυτόνομου και λεπτομερούς παραρτήματος Ι. Κάθε αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση για την 

αναθεώρηση του ΜΠΠΕ θα πρέπει να ενεργοποιείται με τη χρήση των διατάξεων περί ευελιξίας 

του κανονισμού ΠΔΠ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

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

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ENVI 

14.12.2017 
   

Γνωμοδότηση της 

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

BUDG 

14.12.2017 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

    Ημερομηνία ορισμού 

José Manuel Fernandes 

13.12.2017 

Εξέταση στην επιτροπή 22.3.2018    

Ημερομηνία έγκρισης 24.4.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 
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27 

2 
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Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni 
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Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 
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