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Pakeitimas 62
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti 
ir gerinti žmonių sveikatą, visų pirma 
kovoti su labiausiai sveikatą 
pakertančiomis tarpvalstybinio pobūdžio 
ligomis, imtis stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis 
priemonių;

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį ir 
tuo tikslu, be kita ko, kovoti su labiausiai 
sveikatą pakertančiomis tarpvalstybinio 
pobūdžio ligomis, imtis stebėsenos, 
skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir kovos su jomis priemonių; 

Or. cs

Pakeitimas 63
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti ir 
gerinti žmonių sveikatą, visų pirma kovoti 
su labiausiai sveikatą pakertančiomis 
tarpvalstybinio pobūdžio ligomis, imtis 
stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir kovos su jomis priemonių;

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti ir 
gerinti žmonių sveikatą, visų pirma kovoti 
su labiausiai sveikatą pakertančiomis 
tarpvalstybinio pobūdžio ligomis, imtis 
prevencijos, pasirengimo, stebėsenos, 
vertinimo, skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
perdavimo ir kovos su jomis priemonių;

Or. en

Pakeitimas 64
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti ir 
gerinti žmonių sveikatą, visų pirma kovoti 
su labiausiai sveikatą pakertančiomis 
tarpvalstybinio pobūdžio ligomis, imtis 
stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir kovos su jomis priemonių;

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti ir 
gerinti žmonių sveikatą, visų pirma kovoti 
su labiausiai sveikatą pakertančiomis 
tarpvalstybinio pobūdžio ligomis, imtis 
stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir kovos su jomis priemonių, turinčių 
reikšmingą socialinį poveikį visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 65
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2019 m. gruodžio 31 d. PSO įspėjo 
visas valstybes nares, bet ECDC 
nurodymus viešai paskelbė tiktai 2020 m. 
sausio 22 d.;

Or. fr

Pakeitimas 66
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija, kuri ypač paveikė 
lėtinėmis neužkrečiamosiomis ligomis 
sergančius žmones, nes jie yra labiau 
pažeidžiami dėl COVID-19 infekcijos. 
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sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje; Atsižvelgiant į precedento neturinčius 
sunkumus, su kuriais susidurta reaguojant 
į pandemiją, ir į nustatytus veiksmingumo 
trūkumus, susijusius su Centro veikla 
šioje srityje, tapo aišku, kad jo vaidmuo 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
reagavimo į ją sistemoje turėtų būti 
sustiprintas, kad būtų geriau 
išnaudojamas Sąjungos ir valstybių narių 
pajėgumų reaguoti į būsimas pandemijas 
potencialas;

Or. en

Pakeitimas 67
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas ir 
patobulintas Centro vaidmuo Sąjungos 
pasirengimo sveikatos krizei ir reagavimo į 
ją sistemoje, atsižvelgiant į pandemijos 
metu įgytą patirtį, kad būtų geriau 
išnaudojami Centro pajėgumai kovoti su 
būsimais protrūkiais;

Or. en

Pakeitimas 68
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje, 
kad būtų geriau išnaudojamas Sąjungos 
ir valstybių narių pajėgumų reaguoti į 
būsimas pandemijas potencialas;

Or. en

Pakeitimas 69
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija, kuri ypač paveikė 
lėtinėmis neužkrečiamosiomis ligomis 
sergančius žmones. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 70
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprinti ir 
išplėsti Centro įgaliojimai ir pajėgumai 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
reagavimo į ją sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 71
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Centro pajėgumai vykdyti naujas 
užduotis priklausys nuo Sąjungos 
teikiamos finansinės paramos lygio, taip 
pat nuo turimų vidinių ir išorinių 
žmogiškųjų išteklių. Kad Centras galėtų 
vykdyti naujas patikėtas užduotis, 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, jam 
reikės didesnio finansavimo ir daugiau 
darbuotojų. Šie nauji ištekliai negali būti 
teikiami Centrui tik iš vienkartinių, į 
projektą orientuotų šaltinių, tokių kaip 
programa „ES – sveikatos labui“. Šiuo 
atžvilgiu, atrodo, visiškai nepakanka 
Centrui pagal kitą daugiametę finansinę 
programą (DFP) jau skirtų išteklių. Todėl 
svarbu, kad valstybės narės peržiūrėtų 
DFP ir skirtų Centrui daugiau naujų ir 
stabilių išteklių, kad jis galėtų vykdyti 
naujus uždavinius ir plėtoti esamą ir 
naują veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 72
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) bendros gyventojų sveikatos būklės 
gerinimas ligų prevencijos būdu padės 
sumažinti polinkį į būsimus infekcinius 
protrūkius. Atsižvelgiant į 
neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų 
sąsajas, svarbi užkrečiamųjų ligų 
kontrolės dalis apima neužkrečiamųjų 
ligų kontrolę. Be to, kadangi daugelis 
protrūkių yra zoonozinės kilmės, reikia 
taikyti bendros sveikatos koncepciją, 
atsižvelgiant į žmonių, gyvūnų ir aplinkos 
sąveiką, kad būtų galima įveikti kylančias 
zoonozinių ligų grėsmes;

Or. en

Pakeitimas 73
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu atitinkamai 
išplečiama Centro kompetencija ir 
užduotys, siekiant sustiprinti Centro 
pajėgumus teikti reikiamas mokslines 
profesines žinias ir remti veiksmus, 
susijusius su prevencija, pasirengimu, 
atsako planavimu ir kova su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai Sąjungoje pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
…/…10 [ISC/2020/12524];

(5) šiuo reglamentu išplečiama Centro 
kompetencija ir užduotys, siekiant 
sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
atitinkamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, susijusius su prevencija, 
pasirengimu, atsako planavimu ir kova su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) …/…10 [ISC/2020/12524];

__________________ __________________
10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

Or. cs

Pakeitimas 74
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu atitinkamai 
išplečiama Centro kompetencija ir 
užduotys, siekiant sustiprinti Centro 
pajėgumus teikti reikiamas mokslines 
profesines žinias ir remti veiksmus, 
susijusius su prevencija, pasirengimu, 
atsako planavimu ir kova su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai Sąjungoje pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
…/…10 [ISC/2020/12524];

(5) šiuo reglamentu atitinkamai 
išplečiama Centro kompetencija ir 
užduotys, siekiant sustiprinti Centro 
pajėgumus teikti reikiamas mokslines 
profesines žinias ir remti veiksmus, 
susijusius su prevencija, pasirengimu, 
atsako planavimu ir kova su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai Sąjungoje, įskaitant 
tarpvalstybines grėsmes, užkrečiamąsias 
ligas bei pagrindines lėtines ligas ir ypač 
jų tarpusavio sąsajas, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
…/…10 [ISC/2020/12524];

__________________ __________________
10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

Or. en
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Pakeitimas 75
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu atitinkamai 
išplečiama Centro kompetencija ir 
užduotys, siekiant sustiprinti Centro 
pajėgumus teikti reikiamas mokslines 
profesines žinias ir remti veiksmus, 
susijusius su prevencija, pasirengimu, 
atsako planavimu ir kova su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai Sąjungoje pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
…/…10 [ISC/2020/12524];

(5) šiuo reglamentu atitinkamai 
išplečiama Centro kompetencija ir 
užduotys, siekiant sustiprinti Centro 
pajėgumus teikti reikiamas patikimas ir 
nepriklausomas mokslines profesines 
žinias ir remti veiksmus, susijusius su 
prevencija, pasirengimu, atsako planavimu 
ir kova su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai Sąjungoje 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) …/…10 
[ISC/2020/12524];

__________________ __________________
10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą 
pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai].

Or. en

Pakeitimas 76
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2021 m. vasario 5 d. Europos 
ombudsmeno sprendime dėl strateginio 
tyrimo OI/3/2020/TE nustatytos tam tikros 
svarbios Centro reagavimo į COVID-19 
pandemiją veiksmingumo spragos, 
susijusios su tuo, kaip Centras renka 
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informaciją, tos informacijos skaidrumu 
ir bendravimo su visuomene būdais, taip 
pat galios asimetrija tarp Centro ir 
valstybių narių, dėl ko trūksta laiku 
pateikiamų, išsamių ir palyginamų 
duomenų ir taip paveikiamos Centro 
modeliavimo ir prognozės galimybės, o tai 
turėtų būti sprendžiama šiame 
reglamente;

Or. en

Pakeitimas 77
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2021 m. vasario 5 d. Europos 
ombudsmeno sprendime dėl strateginio 
tyrimo OI/3/2020/TE nustatytos spragos, 
susijusios su tuo, kaip Centras renka ir 
perduoda informaciją COVID-19 krizės 
metu. Pažymėtina, kad pateikiant 
patikimus duomenis buvo neatitikimų, o 
tokių duomenų trūkumas tiesiogiai 
paveikė Centro modeliavimo ir prognozės 
galimybes. Šios ir kitos problemos trukdė 
svarbiam Centro darbui, todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti toliau stiprinami 
įgaliojimai, siekiant užtikrinti, be kita ko, 
geresnį koordinavimą, epidemiologinę 
priežiūrą ir komunikaciją;

Or. en

Pakeitimas 78
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozių projektus, 
atitinkamus rizikos vertinimus ir 
rekomendacijas, kuriose nustatomos 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
galimybės. Jo veiksmų rezultatai turėtų 
būti suderinami su bendros sveikatos 
koncepcija, pripažįstant žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas. 
Centras turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo rekomendacijas, pagrįstas 
išsamiu naujausių įrodymų vertinimu, 
remti epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. cs

Pakeitimas 79
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis



AM\1228808LT.docx 13/248 PE691.216v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
tarpusavio sąsajas. Jis turėtų stebėti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios 
informacijos svarbą rengiant nacionalinius 
pasirengimo ir atsako planus. Centras 
turėtų remti veiksmų, finansuojamų pagal 
atitinkamas Sąjungos finansavimo 
programas ir priemones ir susijusių su 
užkrečiamosiomis ligomis, įgyvendinimą, 
teikti gydymo ir atvejų valdymo gaires, 
pagrįstas išsamiu naujausių įrodymų 
vertinimu, remti epidemijos ir protrūkių 
sprendimus valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku 
teikti visuomenei objektyvią, patikimą ir 
lengvai prieinamą informaciją apie 
užkrečiamąsias ligas. Centras taip pat 
turėtų nustatyti aiškias bendradarbiavimo 
su trečiųjų šalių visuomenės sveikatos 
subjektais ir tarptautinėmis 
organizacijomis, kompetentingomis 
visuomenės sveikatos srityje, procedūras, 
taip prisidėdamas prie ES įsipareigojimo 
stiprinti partnerių pasirengimo ir 
reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos politikos sistema, pripažįstant 
klimato kaitos ir zoonozinių ligų plitimo 
sąsajas. Todėl turėtų būti sukurti 
komunikacijos mechanizmai ir sistemos 
ne ekstremaliųjų situacijų laikotarpiais ir 
visada laikantis bendros sveikatos 
koncepcijos. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 80
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės, 
pacientų, visų pirma sergančių lėtinėmis 
ligomis, mirtingumo prevencija ir 
infekcijos sukeltų lėtinių ligų bei kitų su 
lėtinėmis ligomis susijusių užkratų 
padaugėjimas. Tai taip pat turėtų padėti 
veiksmingai reaguoti į esamas ir kylančias 
grėsmes žmonių sveikatai, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai kelia 
neužkrečiamosios ligos dėl didėjančios su 
užkrečiamosiomis ligomis susijusios 
rizikos. Jo veiksmai turėtų būti suderinami 
su bendros sveikatos koncepcija, 
pripažįstant užkrečiamųjų ir lėtinių ligų, 
taip pat žmonių ir gyvūnų sveikatos bei 
aplinkos tarpusavio sąsajas. Jis turėtų 
stebėti nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų 
ligų grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios 
informacijos svarbą rengiant nacionalinius 
pasirengimo ir atsako planus, kad valstybės 
narės galėtų geriau įvertinti savo 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus. 
Centras turėtų remti veiksmų, 
finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos 
finansavimo programas ir priemones ir 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
įskaitant jų sąsają su lėtinėmis ligomis, 
įgyvendinimą, teikti gydymo ir atvejų 
valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas ir jų poveikį su sveikata susijusiai 
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pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, 
gyvenimo kokybei. Centras taip pat turėtų 
nustatyti aiškias bendradarbiavimo su 
trečiųjų šalių visuomenės sveikatos 
subjektais ir tarptautinėmis 
organizacijomis, kompetentingomis 
visuomenės sveikatos srityje, procedūras, 
taip prisidėdamas prie ES įsipareigojimo 
stiprinti partnerių pasirengimo ir 
reagavimo pajėgumus. Jis taip pat turėtų 
stengtis užtikrinti, kad būtų pakankamai, 
palyginamų ir kokybiškų duomenų visoje 
Sąjungoje prižiūrint ir stebint pagrindines 
užkrečiamąsias ligas, tokias kaip ŽIV, 
virusinis hepatitas B ir C bei tuberkuliozė;

Or. en

Pakeitimas 81
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, taip pat su principu 
„sveikatos klausimai visų sričių 
politikoje“, pripažįstant žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas ir 
tarpsektorinį sveikatos politikos pobūdį. 
Šia prasme Centras taip pat turėtų 
atsižvelgti į sudėtingus biologinės 
įvairovės nykimo ir zoonozinių ligų rizikos 
ryšius. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
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naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus tiek 
visame pasaulyje, tiek Sąjungoje, siekiant 
sklandaus bendravimo su specialistais 
Sąjungos, valstybių narių ir regionų 
lygmenimis. Galiausiai, Centras turėtų 
bendradarbiauti su savo kolegomis 
trečiosiose šalyse ir dalytis geriausia 
patirtimi, įgyta tiek Sąjungoje, tiek 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 82
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
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sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Sveikatos sistemų 
pajėgumų stebėsena turėtų būti pagrįsta 
standartizuotais rodikliais ir apibrėžtimis, 
kad būtų užtikrintas palyginamumas. 
Vertindamas valstybių narių sveikatos 
sistemų pajėgumus, Centras turėtų, be 
kita ko, atsižvelgti į Eurostato pateiktus 
sveikatos rodiklius. Kiek tai įmanoma, 
Centras turėtų toliau nagrinėti galimas 
sąveikas su darbu, susijusiu su sveikatos 
sistemų efektyvumo vertinimu, kurį atliko 
Komisija, EBPO ir PSO. Centras turėtų 
remti veiksmų, finansuojamų pagal 
atitinkamas Sąjungos finansavimo 
programas ir priemones ir susijusių su 
užkrečiamosiomis ligomis, įgyvendinimą, 
teikti gydymo ir atvejų valdymo gaires, 
pagrįstas išsamiu naujausių įrodymų 
vertinimu, remti epidemijos ir protrūkių 
sprendimus valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku 
teikti visuomenei objektyvią, patikimą ir 
lengvai prieinamą informaciją apie 
užkrečiamąsias ligas. Centras taip pat 
turėtų nustatyti aiškias bendradarbiavimo 
su trečiųjų šalių visuomenės sveikatos 
subjektais ir tarptautinėmis 
organizacijomis, kompetentingomis 
visuomenės sveikatos srityje, procedūras, 
taip prisidėdamas prie ES įsipareigojimo 
stiprinti partnerių pasirengimo ir 
reagavimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 83
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti, vertinti ir remti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios 
informacijos svarbą rengiant nacionalinius 
pasirengimo ir atsako planus. Į tokius 
planus turėtų būti įtrauktos 
rekomendacijos dėl politinių intervencinių 
priemonių, susijusių su užkrečiamųjų ligų 
poveikio sveikatos priežiūros paslaugoms 
ir sveikatos priežiūrai, įskaitant 
neužkrečiamąsias ligas, švelninimu. 
Centras turėtų remti veiksmų, 
finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos 
finansavimo programas ir priemones ir 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
įgyvendinimą, teikti gydymo ir atvejų 
valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. en
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Pakeitimas 84
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas, atsižvelgiant į tai, kad apie 
60 proc. visų žmonių užkrečiamų ligų kyla 
iš gyvūnų, ir į tai, kad didžiausias 
pastangas ir daugiausiai išteklių reikia 
skirti zoonozės prevencijai ir tyrimams. Jis 
turėtų stebėti nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus reaguoti į 
užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų pirma 
atsižvelgiant į šios informacijos svarbą 
rengiant nacionalinius pasirengimo ir 
atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;
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Or. es

Pakeitimas 85
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta per kuo trumpesnį laiką pateikti 
epidemiologinę informaciją ir jos analizę, 
epidemiologinį modeliavimą, numatymą ir 
prognozes, atitinkamus rizikos vertinimus 
ir rekomendacijas, kuriose nustatomos 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
galimybės. Jo veiksmai turėtų būti 
suderinami su bendros sveikatos 
koncepcija, pripažįstant žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas, 
visų pirma susijusias su pastarosiomis 
žmonių ar gyvūnų ligų epidemijomis. Jis 
turėtų stebėti nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus reaguoti į 
užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų pirma 
atsižvelgiant į šios informacijos svarbą 
rengiant nacionalinius pasirengimo ir 
atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
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pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimas 86
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, nustatant 
taikytinus rizikos rodiklius bei atliekant 
atitinkamus rizikos vertinimus ir teikiant 
rekomendacijas, kuriose nustatomos 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
galimybės. Jo veiksmai turėtų būti 
suderinami su bendros sveikatos 
koncepcija, pripažįstant žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas. 
Jis turėtų stebėti ir periodiškai tikrinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios 
informacijos svarbą rengiant nacionalinius 
pasirengimo ir atsako planus. Centras 
turėtų remti veiksmų, finansuojamų pagal 
atitinkamas Sąjungos finansavimo 
programas ir priemones ir susijusių su 
užkrečiamosiomis ligomis, įgyvendinimą, 
teikti gydymo ir atvejų valdymo gaires, 
pagrįstas išsamiu naujausių įrodymų 
vertinimu, remti epidemijos ir protrūkių 
sprendimus valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, įskaitant reagavimą vietoje, 
darbuotojų mokymą, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
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pasirengimo ir reagavimo pajėgumus; kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 87
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų 
pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir 
atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 

(6) šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti 
pavesta teikti epidemiologinę informaciją 
ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, atitinkamus 
rizikos vertinimus ir rekomendacijas, 
kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo 
veiksmai turėtų būti suderinami su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio 
sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes ir 
kitas tarpvalstybines grėsmes sveikatai, 
visų pirma atsižvelgiant į šios informacijos 
svarbą rengiant nacionalinius pasirengimo 
ir atsako planus. Centras turėtų remti 
veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis 
ligomis, įgyvendinimą, teikti priežiūros, 
stebėsenos, tikrinimo, diagnozės, gydymo 
ir atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu 
naujausių įrodymų vertinimu, remti 
epidemijos ir protrūkių sprendimus 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, 
įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti 
visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias 
ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti 
aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių 
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kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

visuomenės sveikatos subjektais ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kompetentingomis visuomenės sveikatos 
srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie 
ES įsipareigojimo stiprinti partnerių 
pasirengimo ir reagavimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 88
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant, kad našios sveikatos 
priežiūros sistemos būtų prieinamos 
visiems, reikia visapusiško požiūrio į 
visuomenės sveikatą. Centrui turėtų būti 
pavesta stebėti neužkrečiamąsias ligas ir 
infekcinių ligų poveikį apskritai sveikatos 
priežiūros sistemoms. Remiantis didele 
Centro patirtimi prižiūrint ir stebint 
užkrečiamąsias ligas Sąjungos lygmeniu, 
esama duomenų rinkimo priemone 
(TESSy) ir jo ryšiais su nacionalinėmis 
visuomenės sveikatos įstaigomis, 
atsakingomis už užkrečiamąsias ir 
neužkrečiamąsias ligas, Centras turi 
unikalią galimybę veiksmingai įgyvendinti 
vieno langelio principą, teikdamas su 
sveikata susijusią informaciją, kuri gali 
būti naudojama priimant politinius 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 89
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) tiekimo grandinės atsparumo 
užtikrinimas visoje Sąjungoje nėra 
pirminė Centro misija, tačiau Centras 
turėtų perduoti duomenis, žinias ir 
įgūdžius Komisijai ir Europos vaistų 
agentūrai, kad būtų užtikrintas tiekimo 
grandinės atsparumas Sąjungoje. Tiekimo 
grandinės atsparumas yra keturių 
Europos vaistų agentūros darbo grupės 
COVID-19 darbo grupių dalis kartu su 
terapiniu atsaku, veiklos tęstinumu ir 
poveikiu bei žmogiškaisiais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 90
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atsižvelgiant į aiškias 
užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų 
sąsajas ir į tikrai integruoto požiūrio į 
sveikatą poreikį, Centrui turėtų būti 
pavesta nustatyti ir stebėti 
neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų ryšį, 
atsižvelgiant į didelį sergamumo 
gretutinėmis ligomis poveikį sveikatos 
rezultatams, kaip pastebėta COVID-19 
pandemijos metu;

Or. en

Pakeitimas 91
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

(7) prieiga prie laiku teikiamų ir 
išsamių duomenų yra būtina sąlyga, kad 
Centras galėtų sparčiai įvertinti riziką, 
įskaitant epidemiologinį modeliavimą ir 
prognozes. Siekiant veiksmingai remti 
Centro darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybės narės turėtų perduoti 
Centrui duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir 
kitų specifinių sveikatos problemų, pvz., 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir 
su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų 
priežiūrą. Valstybės narės turėtų sutartais 
terminais pateikti turimus mokslinius ir 
techninius duomenis bei informaciją, 
susijusius su Centro kompetencija, pranešti 
Centrui apie bet kokias dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, taip pat teikti informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus. 
Siekiant išvengti pastangų dubliavimosi ir 
skirtingų rekomendacijų, Centras, PSO ir 
nacionalinės agentūros turėtų nustatyti 
standartizuotas apibrėžtis ir sklandžiai 
keistis informacija;

Or. en

Pagrindimas

Žr. toliau siūlomą konstatuojamąją dalį dėl ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų nustatymo ir 
bendradarbiavimo.

Pakeitimas 92
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
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pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir stebėseną, 
jų tarpusavio ryšį su lėtinėmis ligomis ir 
kitomis specifinėmis sveikatos 
problemomis, pvz., atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamas infekcijas, 
susijusias su užkrečiamosiomis ligomis, 
taip pat platesnius sveikatos veiksnius, 
įskaitant socialinius veiksnius, turimus 
mokslinius ir techninius duomenis bei 
informaciją, susijusius su Centro 
kompetencija, pranešti Centrui apie bet 
kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje. Dėl visų 
Centro priimtų terminų, atvejų apibrėžčių, 
rodiklių, standartų, protokolų ir 
procedūrų turėtų būti susitarta su 
valstybėmis narėmis, ir jie turėtų būti 
privalomi valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 93
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turi būti 
pavesta laiku perduoti Centrui duomenis 
apie užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
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sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą ir jų poveikį neužkrečiamosioms 
ligoms, įskaitant psichinę sveikatą, 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, susijusius su Centro 
kompetencija, pranešti Centrui apie bet 
kokias tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, informaciją apie pasirengimo ir 
atsako planavimą bei sveikatos priežiūros 
sistemos pajėgumus ir pateikti atitinkamą 
informaciją, kuri gali būti naudinga 
koordinuojant atsaką, taip pat nustatyti 
pripažintas kompetentingas institucijas ir 
visuomenės sveikatos ekspertus, galinčius 
padėti reaguoti į grėsmes sveikatai 
Sąjungoje. Valstybės narės turėtų būti 
skatinamos plėtoti pajėgumus rinkti 
duomenis tokiu standartu ir terminais, 
kokių reikalauja Centras;

Or. en

Pakeitimas 94
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija; pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta nuolat ir išsamiai informuoti 
Centrą, teikiant duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija; greitai pranešti 
Centrui apie bet kokias dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, informaciją apie pasirengimo ir 
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pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

atsako planavimą bei realius sveikatos 
priežiūros sistemos pajėgumus kovojant su 
grėsmėmis ir galimomis jų pasekmėmis, ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

Or. es

Pakeitimas 95
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta laiku perduoti Centrui išsamius 
duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir kitų 
specifinių sveikatos problemų, pvz., 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir 
su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 96
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) valstybės narės, Komisija ir 
Centras nustato pripažintas 
kompetentingas įstaigas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus užkrečiamųjų ir 
neužkrečiamųjų ligų srityse, kurie gali 
padėti Sąjungai reaguoti į grėsmes 
sveikatai. Tokie ekspertai ir 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
turėtų būti struktūriškai įtraukti į visą 
Centro veiklą ir prisidėti prie jo patarimų 
teikimo bei sprendimų priėmimo procesų. 
Reikėtų užtikrinti visišką suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimo skaidrumo ir 
interesų konfliktų taisyklių laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 97
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Centras turėtų atidžiai stebėti 
šiuolaikinių epidemijų pasekmes, 
atsirandančias dėl užkrečiamųjų ligų, 
pvz., psichinei sveikatai, arba psichinės 
sveikatos patologijas, tokias kaip 
depresija, nerimas ar miego trūkumas. 
Šiuo atžvilgiu Centras turėtų stebėti ir 
keistis informacija su valstybėmis narėmis 
ir regionais, kaip pagerinti padėtį;

Or. en
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Pakeitimas 98
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant palengvinti valstybių 
narių pateiktos informacijos analizę, 
Centras turėtų, pasikonsultavęs su 
valstybėmis narėmis, sukurti bendrą 
sistemą, kurioje būtų nustatyti šiai 
analizei atlikti reikalingi duomenys, kad 
būtų galima suderinti perduodamą 
informaciją ir palengvinti sprendimų 
priėmimą;

Or. fr

Pakeitimas 99
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Centras turėtų teikti valstybėms 
narėms gaires dėl atitinkamų duomenų 
rinkimo ir perdavimo standartizavimo;

Or. en

Pakeitimas 100
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
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Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/….[OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai ir 
transplantacijai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Centro veikla nėra susijusi su dirbtiniu apvaisinimu, ir tokia veikla kelia darbo 
prioritetų nustatymo bei etinių klausimų.

Pakeitimas 101
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant bendradarbiavimo 
tarp naujai sukurtų laboratorijų tinklų 
skatinimą ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

Or. en
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Pakeitimas 102
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 
turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai, 
valstybėms narėms ir Sveikatos saugumo 
komitetui technines ir mokslines profesines 
žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

Or. en

Pakeitimas 103
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti ir sustiprinti skirtųjų 
tinklų veiklą ir darbą tinkluose, kad būtų 
atsižvelgta į Reglamento (ES) …/…. [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šiuo tikslu Centras 



AM\1228808LT.docx 33/248 PE691.216v01-00

LT

turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus 
laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, 
transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;

turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei 
valstybėms narėms technines ir mokslines 
profesines žinias per skirtuosius tinklus su 
kompetentingomis koordinavimo 
įstaigomis, įskaitant Sąjungos naujai 
sukurtus laboratorijų tinklus ir paramą 
transfuzijai, transplantacijai ir dirbtiniam 
apvaisinimui;

Or. en

Pakeitimas 104
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant sustiprinti pasirengimo ir 
atsako planavimo veiklą Sąjungoje, 
Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą 
ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į 
Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] taikymo sritį. Šiuo 
tikslu Centras turėtų koordinuoti ir teikti 
Komisijai bei valstybėms narėms technines 
ir mokslines profesines žinias per 
skirtuosius tinklus su kompetentingomis 
koordinavimo įstaigomis, įskaitant naujai 
sukurtus laboratorijų tinklus ir paramą 
transfuzijai, transplantacijai ir dirbtiniam 
apvaisinimui;

(8) siekiant sustiprinti ir numatyti 
pasirengimo ir atsako planavimo veiklą 
Sąjungoje, Centras turėtų išplėsti skirtųjų 
tinklų veiklą ir darbą tinkluose, kad būtų 
atsižvelgta į Reglamento (ES) …/…. [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] taikymo sritį. Šiuo 
tikslu Centras turėtų koordinuoti ir teikti 
Komisijai bei valstybėms narėms technines 
ir mokslines profesines žinias per 
skirtuosius tinklus su kompetentingomis 
koordinavimo įstaigomis, įskaitant naujai 
sukurtus laboratorijų tinklus ir paramą 
transfuzijai, transplantacijai ir dirbtiniam 
apvaisinimui;

Or. fr

Pakeitimas 105
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vienas iš dalykų, kurių buvo 
pasimokyta per COVID-19 pandemiją, yra 
tai, kad Centrą reikia sustiprinti ir kad 
reikia didesnio ligų prevencijos ir 
kontrolės mechanizmų koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu. Labai svarbu 
užtikrinti gerą ligų, kurios kelia 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, prevencijos ir kontrolės 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu. Šiuo 
tikslu Centras turėtų turėti galimybę 
vietoje tikrinti, kaip nacionalinės 
koordinavimo įstaigos taiko šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 106
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Centro užduočių ir įgaliojimų 
vykdymas priklauso nuo tinkamo 
biudžeto, gero bendradarbiavimo ir nuo 
to, ar valstybės narės laikysis reikalavimų. 
Siekiant stebėti valstybių narių pažangą 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytus 
įpareigojimus, Centras turėtų galėti atlikti 
patikrinimus vietoje;

Or. en

Pakeitimas 107
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros ir tyrimo bei 
gydymo stebėsenos veiksmingumą, jų 
tarpusavio sąsają su neužkrečiamosiomis 
ligomis Sąjungoje, Centrui turėtų būti 
pavesta toliau plėtoti skaitmenines 
platformas ir taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą 
ir kompiuterinį modeliavimą ir 
simuliaciją, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos sveikatos 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 108
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas ir teikti valstybėms narėms 
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intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose ir visapusiškai laikantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 7 ir 8 straipsnių;

Or. en

Pagrindimas

Žr. EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas 109
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos, numatant bendrus 
tikslus ir kompetencijas, kurios būtų 
naudingos rengiant Europos lygmens 
veiksmų darbotvarkę. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
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duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

Or. es

Pakeitimas 110
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, paskirstytojo registro 
technologijas (DLT), ir teikti valstybėms 
narėms technines ir mokslines 
konsultacijas, kad būtų sukurtos 
integruotos epidemiologinės priežiūros ir 
tolesnio stebėjimo sistemos. Tokios 
skaitmeninės platformos ir taikomosios 
programos turėtų būti kuriamos naudojant 
integruotus ES erdvėje sukurtus duomenis, 
siekiant jas integruoti į būsimą Europos 
sveikatos duomenų erdvę, kaip nustatyta 
Sąjungos teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 111
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti skaitmenines platformas ir 
taikomąsias programas, remti 
epidemiologinę priežiūrą Sąjungos 
lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų 
rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį 
intelektą, ir teikti valstybėms narėms 
technines ir mokslines konsultacijas, kad 
būtų sukurtos integruotos epidemiologinės 
priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turėtų 
būti kuriamos naudojant integruotus ES 
erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas 
integruoti į būsimą Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos 
teisės aktuose;

(9) siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų 
ir susijusių specifinių sveikatos problemų 
epidemiologinės priežiūros veiksmingumą 
Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta 
toliau plėtoti saugias ir sąveikias 
skaitmenines platformas ir taikomąsias 
programas, remti epidemiologinę priežiūrą 
Sąjungos lygmeniu, sudarant sąlygas 
duomenų rinkimui ir analizei naudoti 
skaitmenines technologijas, pavyzdžiui, 
dirbtinį intelektą, ir teikti valstybėms 
narėms technines ir mokslines 
konsultacijas, kad būtų sukurtos 
integruotos epidemiologinės priežiūros 
sistemos. Tokios skaitmeninės platformos 
ir taikomosios programos turėtų būti 
kuriamos naudojant integruotus ES erdvėje 
sukurtus duomenis, siekiant jas integruoti į 
būsimą Europos sveikatos duomenų erdvę, 
kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 112
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) dėl neskelbtino sveikatos duomenų 
pobūdžio Centras turėtų saugoti ir 
garantuoti, kad jo tvarkymo operacijos 
atitiktų duomenų teisėtumo, sąžiningumo, 
skaidrumo, tikslų ribojimo, duomenų 
kiekio sumažinimo, tikslumo, jų 
saugojimo apribojimo, vientisumo ir 
konfidencialumo principus. 
Atsižvelgdamas į naujas šiame reglamente 
Centrui pavestas užduotis, Centras turėtų 
priimti specialias priemones, kuriomis 
siekiama kuo labiau sumažinti riziką, kuri 
gali kilti dėl šališkumo ar neišsamių 
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duomenų perdavimo iš kelių šaltinių, taip 
pat nustatyti duomenų kokybės peržiūros 
procedūras. Centras turėtų griežtai 
laikytis duomenų apsaugos principų, 
išdėstytų Reglamento (ES) 2018/17251a 27 
straipsnyje, kartu nustatydamas tinkamas 
technines ir organizacines saugumo 
priemones pagal jo 33 straipsnį;
__________________
1a 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

Or. en

Pakeitimas 113
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
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pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti galimą 
zoonozinį išplitimą ir užkrečiamųjų ligų 
perdavimo rizikos veiksnius ir ligų 
sunkumą, taip pat nustatyti mokslinių 
tyrimų poreikius ir prioritetus, be kita ko, 
išankstinių sveikatos tyrimų srityje, 
žinant, kad tokio tipo moksliniai tyrimai 
labiau orientuojami į būsimų pavojų 
sveikatai numatymą ir prevenciją, 
papildant tyrimus, kuriais siekiama spręsti 
dabartines sveikatos problemas. Centras 
turėtų dirbti su paskirtaisiais nacionaliniais 
ir prireikus regioniniais priežiūros srities 
ryšių punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 114
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas ir jų 
tarpusavio sąsajas su lėtinėmis ligomis, 
remti, koordinuoti ir palengvinti įrodymais 
pagrįstą valstybių narių požiūrį ir 
reagavimo veiksmus, teikti rekomendacijas 
dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės programų tobulinimo 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, 
stebėti ir vertinti nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus diagnozuoti 
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pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, jų tarpusavio sąsają su 
lėtinėmis ligomis ir poveikį lėtinėms 
ligoms, taip pat atsižvelgiant į lytį, 
nustatyti gyventojų rizikos grupes, 
įskaitant pažeidžiamus gyventojus, 
kuriems reikia specialių priemonių, 
analizuoti ligų paplitimo ir visuomenės bei 
aplinkos veiksnių tarpusavio ryšį, 
apsvarstyti gretutinių ligų poveikį 
užkrečiamosiomis ligomis sergantiems 
pacientams bei jų gydymą ir nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 115
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų nustatyti 
kylančias grėsmes sveikatai, stebėti ir 
pranešti apie užkrečiamųjų ligų 
tendencijas, remti ir palengvinti įrodymais 
pagrįstus reagavimo veiksmus, teikti 
rekomendacijas dėl užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės programų 
tobulinimo nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis, stebėti ir vertinti nacionalinių 
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ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
diagnozuoti užkrečiamąsias ligas, užkirsti 
joms kelią, jas gydyti ir sustabdyti jų 
plitimą, taip pat atsižvelgiant į lytį, 
nustatyti pažeidžiamų gyventojų grupes, 
kurioms reikia specialių priemonių, 
analizuoti ligų paplitimo ir visuomenės bei 
aplinkos veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 116
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir 
sistemingai vertinti nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus diagnozuoti 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat atsižvelgiant į lytį, 
nustatyti pažeidžiamų gyventojų grupes, 
kurioms reikia specialių priemonių, 
analizuoti ligų paplitimo ir visuomenės, 
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veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

klimato bei aplinkos veiksnių tarpusavio 
ryšį, nustatyti užkrečiamųjų ligų perdavimo 
rizikos veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat 
nustatyti mokslinių tyrimų poreikius ir 
prioritetus. Centras turėtų dirbti su 
Europos klimato ir sveikatos observatorija 
ir su paskirtaisiais nacionaliniais priežiūros 
srities ryšių punktais, sudarydamas tinklą, 
kuris strategiškai konsultuoja Centrą 
tokiais klausimais ir skatina naudotis 
didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 117
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti, 
remiantis nustatytais rodikliais, 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
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punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, PSO ir visuomenės sveikatos 
ekspertais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 118
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės, aplinkos ir 
klimato veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
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palydovų duomenimis ir paslaugomis; palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. es

Pakeitimas 119
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai bendradarbiauja su Centru 
tokiais klausimais ir skatina naudotis 
didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. cs
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Pakeitimas 120
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir laiku atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 121
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 
ir priežiūros kokybę;

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų, mokymo 
taikyti dabartines ir novatoriškas 
procedūras ir tyrimų naudojimo derinimą, 
siekiant užtikrinti vienodą ligų priežiūrą, 
pranešimą apie jas ir ataskaitų teikimą, taip 
pat geresnę tyrimų ir priežiūros kokybę;

Or. en

Pakeitimas 122
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos specialaus etaloninių laboratorijų 
tinklo integruotą veikimą pagal 
Reglamentą (ES) …/… [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
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ir priežiūros kokybę; ir standartizuotą ataskaitų teikimą, taip pat 
geresnę tyrimų ir priežiūros kokybę;

Or. en

Pakeitimas 123
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 
ir priežiūros kokybę;

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą numatyti, diagnozuoti, 
nustatyti, įvardyti ir charakterizuoti 
infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti 
grėsmę visuomenės sveikatai, 
užtikrindamas Sąjungos etaloninių 
laboratorijų tinklo veikimą pagal 
Reglamentą (ES) …/… [OL: įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 
ir priežiūros kokybę;

Or. fr

Pakeitimas 124
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 

(11) Centras turėtų padėti sustiprinti 
Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
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visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra 
atsakingas už gerosios patirties skleidimą 
ir diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 
ir priežiūros kokybę;

visuomenės sveikatai, užtikrindamas 
Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: 
įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šio tinklo tikslas – 
gerosios patirties skleidimas ir 
diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų 
naudojimo derinimas, siekiant užtikrinti 
vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas 
ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų 
ir priežiūros kokybę;

Or. cs

Pakeitimas 125
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamų skubių 
rizikos vertinimų, kad pacientai, kuriems 
reikalingas gydymas nuo medžiagos, 
gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo 
tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. 
Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų 
kokybės ir saugos standartai. Todėl, 
siekdamas šio tikslo, Centras turėtų sukurti 
ir valdyti nacionalinių kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą;

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamo skubaus, 
išsamaus ir tikslaus rizikos vertinimo, kad 
pacientai, kuriems reikalingas gydymas 
nuo medžiagos, gautos iš žmogaus, būtų 
apsaugoti nuo tokios užkrečiamosios ligos 
perdavimo. Tokie rizikos vertinimai 
suteikia pagrindą tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi iš žmogaus 
gautų medžiagų kokybės ir saugos 
standartai. Todėl, siekdamas šio tikslo, 
Centras turėtų sukurti ir valdyti 
nacionalinių kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą;
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Or. en

Pakeitimas 126
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamų skubių 
rizikos vertinimų, kad pacientai, kuriems 
reikalingas gydymas nuo medžiagos, 
gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo 
tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. 
Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų 
kokybės ir saugos standartai. Todėl, 
siekdamas šio tikslo, Centras turėtų sukurti 
ir valdyti nacionalinių kraujo transfuzijos 
ir transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą;

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamų skubių 
rizikos vertinimų, kad pacientai, kuriems 
reikalingas gydymas nuo medžiagos, 
gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo 
tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. 
Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų 
kokybės ir saugos standartai. Todėl, 
siekdamas šio tikslo, Centras turėtų 
konsultuoti nacionalines kraujo 
transfuzijos ir transplantacijos tarnybas ir 
jų institucijas;

Or. fr

Pakeitimas 127
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 

(12) tais atvejais, kai užkrečiamosios 
ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir 
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transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamų skubių 
rizikos vertinimų, kad pacientai, kuriems 
reikalingas gydymas nuo medžiagos, 
gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo 
tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. 
Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų 
kokybės ir saugos standartai. Todėl, 
siekdamas šio tikslo, Centras turėtų sukurti 
ir valdyti nacionalinių kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą;

transplantacijos tarnybos valstybėse narėse 
gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų 
populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos 
poveikį plačiajai visuomenei bei jos 
atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla 
priklauso nuo Centro atliekamų greitų ir 
skubių rizikos vertinimų, kad pacientai, 
kuriems reikalingas gydymas nuo 
medžiagos, gautos iš žmogaus, būtų 
apsaugoti nuo tokios užkrečiamosios ligos 
perdavimo. Tokie rizikos vertinimai 
suteikia pagrindą tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi iš žmogaus 
gautų medžiagų kokybės ir saugos 
standartai. Todėl, siekdamas šio tikslo, 
Centras turėtų sukurti ir valdyti 
nacionalinių kraujo transfuzijos ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą;

Or. en

Pakeitimas 128
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų ir 
kito poveikio sveikatai prevencijos sistemą, 
kurioje susitelkiama visų pirma į 
prevencines ir išankstinių veiksmų 
priemones ir kurioje būtų sprendžiami 
tokie klausimai kaip ligos, nuo kurių 
apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai. Labai svarbu, kad 
požiūris „viena planeta – viena sveikata“ 
būtų įtrauktas į visus veiksmus sveikatos 
ir aplinkos srityse, nes kai kurių 
pandemijų pagrindinės priežastys slypi 
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kituose aplinkos veiksniuose, pvz., 
„drėgnose rinkose“, kurios palengvina 
ligų plitimą. Ryšys tarp žmonių sveikatos 
ir aplinkos būklės taip pat yra aiškus 
atsižvelgiant į oro kokybę. Taip pat reikėtų 
sutelkti dėmesį į naujų grėsmių, tokių 
kaip mikroplastikai geriamajame 
vandenyje ar patalpų ore, ar naujų 
„cheminių medžiagų kokteilių“ prevenciją 
ir jų žalingą poveikį. Todėl Centras turėtų 
palaikyti glaudesnius ryšius su Europos 
cheminių medžiagų agentūra prevencinio 
darbo ir sveikatos apsaugos srityse;

Or. en

Pakeitimas 129
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai; taip pat Centras turėtų 
koordinuoti prevencijos ir ankstyvo 
nustatymo tarpdisciplininę darbo grupę, 
sudarytą iš Europos aplinkos agentūros 
(EAA), Europos cheminių medžiagų 
agentūros (ECHA) ir Europos maisto 
saugos tarnybos (EFSA) atstovų, kuri 
taikytų visapusišką požiūrį į prevenciją ir 
ankstyvą užkrečiamų ligų nustatymą, 
sistemiškai įtraukiant rizikos, susijusios 
su aplinkos, klimato ir maisto veiksniais, 
analizę ir vertinimą, atliekant 
epidemiologinę stebėseną, taip pat 
visapusišką požiūrį į nacionalinių 
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sveikatos sistemų spragas ir pažeidžiamų 
visuomenės grupių koncentraciją;

Or. es

Pakeitimas 130
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, 
nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip 
priežastys ir veiksniai, palengvinantys 
užkrečiamųjų ligų plitimą, skiepijimas 
kaip užkrečiamųjų ligų prevencija, 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimas sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumas ir elgsenos pokyčiai;

Or. cs

Pakeitimas 131
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis užkrečiamųjų ligų 
prevencijos tikslais, kad būtų sprendžiami 
tokie klausimai kaip ligos, nuo kurių 
apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
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elgsenos pokyčiai; sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

Or. fr

Pakeitimas 132
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras, dirbamas kartu su valstybėmis 
narėmis, kad būtų galima atsižvelgti į jų 
patirtį ir atitinkamą padėtį, turėtų sukurti 
užkrečiamųjų ligų prevencijos sistemą, 
kurioje būtų sprendžiami tokie klausimai 
kaip ligos, nuo kurių apsaugo skiepai, 
informuotumas apie perdavimo būdus, 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
taip pat sąsajos su neužkrečiamosiomis 
ligomis, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
švietimas sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumas, sveikatos skatinimas bei ligų 
prevencija ir elgsenos pokyčiai. Bendros 
gyventojų sveikatos būklės gerinimas ligų 
prevencijos būdu padės sumažinti polinkį 
į būsimus infekcinius protrūkius;

Or. en

Pakeitimas 133
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
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užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje atsižvelgiama 
į glaudų gamtos būklės blogėjimo ir 
didėjančio zoonozinių ligų atsiradimo 
ryšį. Šioje sistemoje turėtų būti 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, psichinė sveikata, 
sveikatos ir gamtos tarpusavio ryšiai, 
sveikatos raštingumas ir elgsenos pokyčiai;

Or. en

Pakeitimas 134
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, nepasitikėjimas 
skiepais, atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, su sveikatos priežiūra 
siejamos infekcijos, susijusios su 
užkrečiamosiomis ligomis, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas, 
nelygybė sveikatos srityje ir elgsenos 
pokyčiai;

Or. en

Pakeitimas 135
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai. Centras turėtų pateikti 
gaires ir stebėti, kaip valstybės narės 
įgyvendina sistemą;

Or. en

Pakeitimas 136
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai. Ši sistema turėtų būti 
suderinta su geriausiais turimais 
įrodymais ir PSO gairėmis, jeigu jų yra;

Or. en
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Pakeitimas 137
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir didinti atsparumą bei stiprinti 
pajėgumus užkirsti kelią užkrečiamosioms 
ligoms Sąjungoje, Centras turėtų sukurti 
užkrečiamųjų ligų prevencijos sistemą, 
kurioje būtų sprendžiami tokie klausimai 
kaip ligos, nuo kurių apsaugo skiepai, 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimas sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumas ir elgsenos pokyčiai;

Or. en

Pakeitimas 138
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos pasirengimo ir 
atsako planus bei indėlį į nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
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priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
konsultuotis, perduoti duomenis ir 
užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos 
lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą 
ir bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

sistemų stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 139
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą ir koordinavimą, teikti 
rekomendacijas dėl pajėgumų užkirsti kelią 
ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir į juos 
reaguoti, taip pat dėl nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo. Centras 
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duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

turėtų plėsti duomenų, susijusių su 
epidemiologine priežiūra ir susijusiomis 
specifinėmis sveikatos problemomis, 
epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, 
duomenų apie užkrečiamųjų ligų ir lėtinių 
ligų sąsajas, visų pirma duomenų apie 
pagrindines, taip pat su infekcijomis 
susijusias lėtines ligas, taip pat 
molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 140
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
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pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų, laikydamasis Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytų 
taisyklių ir galiojančių nacionalinių 
taisyklių, užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 141
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, 
teikdamas valstybėms narėms ir Komisijai 
mokslines ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis, regioniniais centrais, kai 
tinkama, ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
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pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais, zoonoziniais 
sutrikimais ir zoonozinių ligų išplitimu ar 
naujomis nežinomos kilmės ligomis, 
įskaitant reiškinius bei ligas trečiosiose 
šalyse, taip pat molekulinių patogenų 
duomenų ir sveikatos priežiūros sistemų 
duomenų rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu 
Centras turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje tiek Sąjungoje, tiek 
užsienio šalyse;

Or. en

Pakeitimas 142
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai 
nepriklausomas mokslines ir technines 
profesines žinias. Atsižvelgdamas į tai, 
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bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų 
imtis įvairių veiksmų, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinių pasirengimo ir atsako planų 
bei pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų 
užtikrinti bendros sveikatos koncepcijos 
taikymą ir plėsti duomenų, susijusių su 
epidemiologine priežiūra ir susijusiomis 
specifinėmis sveikatos ir aplinkos 
problemomis, epideminių situacijų 
pokyčiais, neįprastais epideminiais 
reiškiniais ar naujomis nežinomos kilmės 
ligomis, įskaitant reiškinius bei ligas 
trečiosiose šalyse, taip pat molekulinių 
patogenų duomenų ir sveikatos priežiūros 
sistemų duomenų rinkimą ir analizę. Šiuo 
tikslu Centras turėtų užtikrinti tinkamus 
duomenų rinkinius ir procedūras, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
konsultuotis, perduoti duomenis ir 
užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos 
lygmens prevencijos ir kontrolės priemonių 
mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su PSO, Sąjungos ir 
nacionalinėmis agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir kitomis 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 143
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
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Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, įskaitant mokymo 
teikimą ir keitimąsi geriausia patirtimi. 
Centras turėtų plėsti duomenų, susijusių su 
epidemiologine priežiūra ir susijusiomis 
specifinėmis sveikatos problemomis, 
epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, saugiai 
perduoti duomenis ir užtikrinti prieigą prie 
jų, atlikti Sąjungos lygmens prevencijos ir 
kontrolės priemonių mokslinį ir techninį 
vertinimą ir bendradarbiauti su 
agentūromis, kompetentingomis 
institucijomis ir organizacijomis, 
veikiančiomis duomenų rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 144
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinių pasirengimo ir atsako planų 
bei pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos pasirengimo ir 
atsako planų rengimą, taip pat paramą 
rengiant nacionalinius pasirengimo ir 
atsako planus, bei pasirengimo stebėsenos 
ir vertinimo sistemų rengimą, teikti 
rekomendacijas dėl pajėgumų užkirsti kelią 
ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir į juos 
reaguoti, taip pat dėl nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo. Centras 
turėtų plėsti duomenų, susijusių su 
epidemiologine priežiūra ir susijusiomis 
specifinėmis sveikatos problemomis, 
epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 145
Dolors Montserrat
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir 
tarpsektorinių nacionalinių pasirengimo ir 
atsako planų bei pasirengimo stebėsenos ir 
vertinimo sistemų rengimą, teikti 
rekomendacijas dėl pajėgumų užkirsti kelią 
ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir į juos 
reaguoti, taip pat dėl nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo. Centras 
turėtų plėsti duomenų, susijusių su 
epidemiologine priežiūra ir susijusiomis 
specifinėmis sveikatos problemomis, 
epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. es

Pakeitimas 146
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
ligų protrūkių prevencijos, pasirengimo 
jiems ir reagavimo į juos, taip pat dėl 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
stiprinimo. Centras turėtų plėsti duomenų, 
susijusių su epidemiologine priežiūra ir 
susijusiomis specifinėmis sveikatos 
problemomis, epideminių situacijų 
pokyčiais, neįprastais epideminiais 
reiškiniais ar naujomis nežinomos kilmės 
ligomis, įskaitant reiškinius bei ligas 
trečiosiose šalyse, taip pat molekulinių 
patogenų duomenų ir sveikatos priežiūros 
sistemų duomenų rinkimą ir analizę. Šiuo 
tikslu Centras turėtų užtikrinti tinkamus 
duomenų rinkinius ir procedūras, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
konsultuotis, perduoti duomenis ir 
užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos 
lygmens prevencijos ir kontrolės priemonių 
mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. cs

Pakeitimas 147
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Centras turėtų plėsti duomenų, 
susijusių su epidemiologine priežiūra ir 
susijusiomis specifinėmis sveikatos 
problemomis, neužkrečiamosiomis 
ligomis, skiepų veiksmingumu ir 
ilgalaikiu imunitetu, epideminių situacijų 
pokyčiais, neįprastais epideminiais 
reiškiniais ar naujomis nežinomos kilmės 
ligomis, įskaitant reiškinius bei ligas 
trečiosiose šalyse, taip pat molekulinių 
patogenų duomenų ir sveikatos priežiūros 
sistemų duomenų rinkimą ir analizę. Šiuo 
tikslu Centras turėtų užtikrinti tinkamus 
duomenų rinkinius ir procedūras, kad 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
konsultuotis, perduoti duomenis ir 
užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos 
lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą 
ir bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 148
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
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pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos;

pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC;

Or. en

Pakeitimas 149
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos;

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos, visų pirma 
atkreipiant dėmesį į dirbtinio intelekto 
keliamą riziką, pvz., šališkus duomenų 
rinkinius, ydingą sistemos dizainą, 
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kokybiškų duomenų trūkumą, pernelyg 
didelę priklausomybę nuo automatinio 
sprendimų priėmimo ir kt., taip pat į tai, 
kaip svarbu nustatyti apsaugos priemones, 
kuriomis siekiama sušvelninti šią riziką 
dirbtinio intelekto technologijų 
projektavimo ir įgyvendinimo etapais;

Or. en

Pakeitimas 150
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamento (ES) …/…. įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos;

(15) Reglamento (ES) …/…. įterpti 
nuorodą į Reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos, laikantis 
proporcingumo principo ir užtikrinant 
visapusę pagrindinių piliečių teisių 
apsaugą;

Or. es
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Pakeitimas 151
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos;

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos, laikydamasis 
BDAR nustatytų taisyklių ir galiojančių 
nacionalinių taisyklių;

Or. fr

Pakeitimas 152
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
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susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 
asmenų sekimo funkcijos;

susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto, 
našiosios kompiuterijos, in silico metodo 
klinikiniuose tyrimuose ir skaitmeninių 
porinių prietaisų technologijas ir sąveikias 
bei privatumą saugančias skaitmenines 
priemones, pavyzdžiui, mobiliąsias 
programėles, kuriose būtų nustatytos 
pažeidžiamų asmenų sekimo funkcijos;

Or. en

Pakeitimas 153
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, 
kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų 

(15) Reglamente …/… įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]] numatoma skubaus 
įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti 
Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, 
susijusius su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą 
toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuolaikinės technologijos gali būti 
labai naudingos kovojant su grėsmėmis 
sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas 
bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis 
atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos 
sąlygos naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas ir sąveikias bei privatumą 
saugančias skaitmenines priemones, 
pavyzdžiui, paskirstytojo registro 
technologijas arba mobiliąsias 
programėles, kuriose būtų nustatytos 
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asmenų sekimo funkcijos; pažeidžiamų asmenų sekimo funkcijos;

Or. en

Pakeitimas 154
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės. 
Centras turėtų turėti atitinkamus 
įgaliojimus paskelbti pandemiją, 
epidemiją ar kitą ūmią sveikatos krizę, 
kuriai reikalingas bendras koordinavimas 
ir bendri veiksmai;

Or. en
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Pakeitimas 155
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Į šias 
rekomendacijas turėtų būti itin 
atsižvelgiama visose valstybėse narėse, jei 
Centras mano, kad protrūkis kelia didelę 
grėsmę. Šios grupės taip pat galės būti 
dislokuotos pagal Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į 
nelaimes koordinavimo centrui. Centras 
taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

Or. en

Pakeitimas 156
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus (16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
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pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse, joms 
paprašius, ir trečiosiose šalyse ir teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes 
sveikatai. Šios grupės taip pat galės būti 
dislokuotos pagal Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į 
nelaimes koordinavimo centrui. Centras 
taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

Or. fr

Pakeitimas 157
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam, tarpregioniniam 
atsakui ir reagavimui vietoje remti pagal 
Reglamentą …/… [OL: įterpti nuorodą į 
Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai 
[ISC/2020/12524]]. Šie pajėgumai turėtų 
suteikti Centrui galimybę mobilizuoti ir 
dislokuoti protrūkių atveju pagalbą 
teikiančias grupes, vadinamąsias ES 
sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti nuolatinius 
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trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

pajėgumus vykdyti misijas valstybėse 
narėse ir trečiosiose šalyse ir teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes 
sveikatai. Šios grupės taip pat galės būti 
dislokuotos pagal Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į 
nelaimes koordinavimo centrui. Centras 
taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

Or. en

Pakeitimas 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius 
ir rinkti praktinio tyrimo duomenis. Todėl 
Centras turėtų užtikrinti pajėgumus vykdyti 
misijas valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse ir teikti rekomendacijas dėl 
reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios grupės 
taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
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pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės; būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

Or. en

Pakeitimas 159
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamas padėti reaguoti į 
protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti 
ES sveikatos darbo grupės mobilizavimo 
sistemą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES11 ir 
sudaryti palankesnes sąlygas už reagavimą 
vietoje atsakingiems Sąjungos ekspertams 
dalyvauti tarptautinio atsako grupių, 
remiančių Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, veikloje. Centras turėtų 
stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų 
iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių 
ir potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos šalių ir ES šalių 
partnerių, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai 
dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo 
veikloje;

(17) siekdamas padėti reaguoti į 
protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti 
nuolatinę ES sveikatos darbo grupę ir jos 
mobilizavimo sistemą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1313/2013/ES11 ir sudaryti palankesnes 
sąlygas už reagavimą vietoje atsakingiems 
Sąjungos ekspertams dalyvauti tarptautinio 
atsako grupių, remiančių Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą ir glaudžiai su juo 
koordinuojančių, veikloje. Centras turėtų 
stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų 
iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių 
ir potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos šalių ir ES šalių 
partnerių, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai 
dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo 
veikloje;

__________________ __________________
11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 
2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 

12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 
2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 
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2014 3 15, p. 44). 2014 3 15, p. 44).

Or. en

Pakeitimas 160
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamas padėti reaguoti į 
protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti 
ES sveikatos darbo grupės mobilizavimo 
sistemą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES11 ir 
sudaryti palankesnes sąlygas už reagavimą 
vietoje atsakingiems Sąjungos ekspertams 
dalyvauti tarptautinio atsako grupių, 
remiančių Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, veikloje. Centras turėtų 
stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų 
iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių 
ir potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos šalių ir ES šalių 
partnerių, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai 
dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo 
veikloje;

(17) siekdamas padėti reaguoti į 
protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti 
ES sveikatos darbo grupės mobilizavimo 
sistemą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES11 ir 
sudaryti palankesnes sąlygas už reagavimą 
vietoje atsakingiems Sąjungos ekspertams 
dalyvauti tarptautinio atsako grupių, 
remiančių Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, veikloje. Centras turėtų 
stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų 
iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių 
ir potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos šalių ir ES šalių 
partnerių, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai 
dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo 
veikloje. Todėl Centras turėtų sukurti 
atpažįstamos praktinės patirties lygių 
sistemą;

__________________ __________________
11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 

12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 
kuriuo nustatoma vystomojo 
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 
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2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 
2014 3 15, p. 44).

2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 
2014 3 15, p. 44).

Or. en

Pakeitimas 161
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekdamas sukurti tvirtą Europos 
sveikatos sąjungą, Centras turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas glaudesniam 
bendradarbiavimui ir keitimuisi geriausia 
patirtimi su kitomis Sąjungos 
institucijomis ir agentūromis, įskaitant 
būsimą Reagavimo į ekstremaliąsias 
sveikatos situacijas instituciją (HERA), ir 
užtikrinti metodų derinimą, taip pat kuo 
labiau sumažinti pastangų dubliavimąsi;

Or. en

Pakeitimas 162
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Centras turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
įstaigomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis visuomenės sveikatos 
srityje, visų pirma su Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO);

Or. en
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Pakeitimas 163
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Centras turėtų veiksmingai ir 
skaidriai informuoti plačiąją visuomenę 
apie esamą ir kylančią riziką sveikatai. 
Kad padidintų skaidrumą, Centras turėtų 
laiku paskelbti mokslinius tyrimus, 
apžvalgas, apklausas, ataskaitas, skubius 
rizikos vertinimus ir sveikatos sistemų 
pajėgumų vertinimus. Šiuo atžvilgiu 
Centras turėtų spręsti skaidrumo 
klausimus, kaip nurodyta Europos 
ombudsmeno sprendime dėl strateginio 
tyrimo OI/3/2020/TE;

Or. en

Pakeitimas 164
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) Centras turėtų užtikrinti lyčių ir 
geografinę pusiausvyrą personalo ir 
valdymo lygmenimis, taip pat užtikrinti, 
kad būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą 
visoje jo veikloje;

Or. en

Pakeitimas 165
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant įvertinti Centrui taikomų 
teisinių nuostatų veiksmingumą ir 
efektyvumą, tikslinga numatyti nuolatinį 
Centro veiklos vertinimą Komisijoje;

(18) siekiant įvertinti Centrui taikomų 
teisinių nuostatų veiksmingumą ir 
efektyvumą, tikslinga numatyti metinį 
Centro veiklos vertinimą Komisijoje;

Or. en

Pakeitimas 166
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo reglamentu Centrui neturėtų 
būti suteikiami jokie reguliavimo 
įgaliojimai;

(19) šiuo reglamentu Centrui neturėtų 
būti suteikiami jokie reguliavimo 
įgaliojimai. Tačiau Centras turėtų 
naudotis plačia koordinavimo 
kompetencija ir įgaliojimais teikti 
rekomendacijas Sąjungos, nacionaliniu ir 
tarpregioniniu lygmenimis aiškių ir 
vienodų moksliškai pagrįstų pasiūlymų 
forma;

Or. en

Pakeitimas 167
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo reglamentu Centrui neturėtų 
būti suteikiami jokie reguliavimo 
įgaliojimai;

(19) šiuo reglamentu Centrui neturėtų 
būti suteikiami jokie reguliavimo 
įgaliojimai. Šiuo tikslu Centras turėtų 



AM\1228808LT.docx 81/248 PE691.216v01-00

LT

pasinaudoti visomis technologinėmis 
priemonėmis, kurios būtinos siekiant 
sustiprinti jo kibernetinio saugumo 
procesus ir aparatinę įrangą;

Or. en

Pakeitimas 168
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) tais atvejais, kai asmens duomenys 
nėra reikalingi Centro veiklai vykdyti, 
turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas anoniminių duomenų 
naudojimas laikantis duomenų kiekio 
mažinimo principo. Jei anonimizavimas 
neleidžia pasiekti konkretaus duomenų 
tvarkymo tikslo, duomenims turėtų būti 
suteikti pseudonimai. Kai taikant šį 
reglamentą būtina tvarkyti asmens 
duomenis, tai turėtų būti daroma laikantis 
Sąjungos teisės dėl asmens duomenų 
apsaugos. Bet koks asmens duomenų 
tvarkymas, remiantis šiuo reglamentu, 
turėtų būti vykdomas pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Reglamentą (ES) 
2018/1725;

Or. en

Pakeitimas 169
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) kai tvarkyti asmens duomenis yra 
būtina siekiant šio reglamento tikslų, 
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svarbu, kad toks tvarkymas visiškai 
atitiktų Sąjungos asmens duomenų 
apsaugos teisę. Bet koks asmens duomenų 
tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentus (ES) 2016/6791a ir 
(ES) 2018/17251b bei Direktyvą 
2002/58/EB1c;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).
1c 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 170
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) tais atvejais, kai asmens duomenys 
nėra reikalingi Centro veiklai vykdyti, 
turėtų būti užtikrintas anoniminių 
duomenų arba duomenų, kuriems 
suteikiami pseudonimai, naudojimas 
laikantis duomenų kiekio mažinimo 
principo. Anonimizavimas turėtų apimti 
asmens duomenų pavertimą anoniminiais 
tokiu būdu, kad duomenų subjekto nebūtų 
galima atpažinti arba nustatyti naudojant 
tokius metodus kaip randomizavimas 
(duomenų tikrumo keitimas siekiant 
pašalinti tvirtą duomenų ir asmens ryšį) 
arba apibendrinimas (susideda iš 
duomenų subjektų požymių 
apibendrinimo arba susilpninimo, 
modifikuojant atitinkamą jų 
reikšmingumo mastą ar tvarką);

Or. en

Pakeitimas 171
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) kai taikant šį reglamentą būtina 
tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti 
daroma laikantis Sąjungos teisės dėl 
asmens duomenų apsaugos. Bet koks 
asmens duomenų tvarkymas pagal šį 
reglamentą turėtų būti vykdomas pagal 
Reglamentus (ES) 2016/6791a ir (ES) 
2018/17251b bei Direktyvą 2002/58/EB1c;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
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panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).
1c 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 172
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) kai taikant šį reglamentą būtina 
tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti 
daroma laikantis Sąjungos teisės dėl 
asmens duomenų apsaugos. Bet koks 
asmens duomenų tvarkymas pagal šį 
reglamentą turėtų būti vykdomas pagal 
Reglamentus (ES) 2016/6791a ir (ES) 
2018/17251b bei Direktyvą 2002/58/EB1c;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
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tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39). 
1c 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 173
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) šiuo reglamentu neturėtų būti 
pažeidžiami valstybių narių 
įsipareigojimai pagal Reglamentą (ES) 
2016/6791a ir Direktyvą 2002/58/EB1b 
arba Centro ir Komisijos įsipareigojimai 
vykdant pareigas, susijusias su asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2018/17251c;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
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tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).
1c 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

Or. en

Pakeitimas 174
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
reikiamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 
pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, koordinuoto ir 
nuoseklaus atsako poreikio gali būti 
pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones, vadovaudamasi 

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
atitinkamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 
pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, koordinuoto ir 
nuoseklaus atsako poreikio gali būti 
pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones, vadovaudamasi 
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subsidiarumo principu, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

subsidiarumo principu, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Or. cs

Pakeitimas 175
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kompetentinga institucija – bet 
kokia struktūra, institutas, agentūra arba 
kita mokslinė įstaiga, kuri, kaip pripažįsta 
valstybių narių valdžios institucijos, gali 
teikti nepriklausomas mokslines ir 
technines konsultacijas arba geba veikti 
žmonių ligų prevencijos ir kontrolės 
srityje;

1) kompetentinga institucija – bet 
kokia struktūra, institutas, agentūra arba 
kita mokslinė įstaiga, kuri, kaip pripažįsta 
valstybės narės, gali teikti nepriklausomas 
mokslines ir technines konsultacijas arba 
geba veikti žmonių ligų prevencijos ir 
kontrolės srityje;

Or. cs

Pakeitimas 176
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) žmonių ligų prevencija ir 
kontrolė – visos pateiktos rekomendacijos 
ir priemonės, kurių imasi kompetentingos 
visuomenės sveikatos priežiūros 
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institucijos valstybėse narėse ir Sąjungoje, 
pvz., Centras, kad užkirstų kelią, neleistų 
plisti arba sustabdytų ligos plitimą;

Or. en

Pakeitimas 177
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) skirtasis tinklas – bet koks 
konkretus informaciją apie ligas ir 
specialius sveikatos klausimus vienijantis 
tinklas, užtikrinantis valstybių narių 
kompetentingų koordinavimo įstaigų 
bendradarbiavimą;

3) skirtasis tinklas – bet koks 
konkretus informaciją apie ligas ir 
specialius sveikatos klausimus vienijantis 
tinklas, kurį įsteigė, koordinuoja arba 
remia Centras ir kuris užtikrina valstybių 
narių kompetentingų koordinavimo įstaigų 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 178
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) pagrindinė neužkrečiamoji liga – 
lėtinė liga, kuri dažniausiai trunka ilgai ir 
kurią sukelia genetinių, fiziologinių, 
aplinkos ir elgesio veiksnių, tokių kaip 
širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, 
kvėpavimo takų ligos, diabetas ar 
psichinės ligos, kombinacija, ir kuria 
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serga daug žmonių Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 179
Peter Liese, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) kitos specifinės sveikatos 
problemos – bet koks poveikis fizinei ar 
psichinei sveikatai, susijęs su 
užkrečiamosiomis ligomis ar bet kokia 
kita tarpvalstybine grėsme sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 180
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) neužkrečiamoji liga – 
neužkrečiamoji liga, kaip apibrėžė 
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Pasaulio sveikatos organizacija;

Or. en

Pakeitimas 181
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) principas „sveikatos klausimai 
visų sričių politikoje“ – sveikatos 
klausimai visų sričių politikoje, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2021/522 (programa 
„ES – sveikatos labui“) 2 straipsnio 10 
punkte;
__________________
1a 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/522, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programa (programa „ES – 
sveikatos labui“) ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (OL L 
107, 2021 3 26, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 182
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) bendros sveikatos koncepcija – 
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bendros sveikatos koncepcija, apibrėžta 
Reglamento (ES) 2021/522 2 straipsnio 5 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 183
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) zoonozė – infekcinė liga, pernešta 
žmogui zoonoziniu būdu iš gyvūno, 
išskyrus žmogų;

Or. en

Pakeitimas 184
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 pastraipos 6 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d) zoonozinių ligų išplitimas – ne 
žmogaus ligos perdavimas žmonėms, 
sukeliantis zoonozę;

Or. en

Pakeitimas 185
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonėms ir, kai tinkama, teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo ir suderintų 
veiksmų Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis, taip pat tarpregioniniu ir 
regionų lygmeniu. Teikdamas tokias 
rekomendacijas Centras atsižvelgia į 
esamus nacionalinius krizių valdymo 
planus ir atitinkamas kiekvienos valstybės 
narės aplinkybes. Centras taip pat teikia 
nustatytų grėsmių sveikatai raidos 
prognozes, kurios padės numatyti 
pagrindinių medicinos technologijų 
poreikį vystantis galimai ekstremaliajai 
sveikatos situacijai, ir visų pirma 
intensyviosios terapijos skyrių naudojimo 
bei susijusių prietaisų bei diagnostikos 
poreikių prognozę.

Or. en

Pakeitimas 186
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų, bendradarbiaujant su 
kompetentingomis valstybių narių 
įstaigomis arba savo iniciatyva 
pasitelkiant specialius tinklus ir vietos 
misijas, prireikus teikti rekomendacijas ir 
paramą koordinuojant reagavimą 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip 
pat regionų ir vietos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 187
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių ligų bei sveikatos problemų, 
įskaitant susijusias specifines sveikatos 
problemas, nustatytas Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
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grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir susijusių ligų bei 
sveikatos problemų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 188
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis, taip pat regionų lygmeniu, 
siekiant kovoti su didelėmis 
tarptautinėmis grėsmėmis sveikatai 
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Sąjungoje.

Or. es

Pakeitimas 189
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų bei kitas tarpvalstybines 
grėsmes sveikatai ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 190
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų bei neužkrečiamųjų 
ligų ir prireikus teikti rekomendacijas dėl 
reagavimo Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis, taip pat regionų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 191
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą, 
atsižvelgiant į bendros sveikatos 
koncepciją, vykdant žmonių užkrečiamųjų 
ligų ir susijusių specifinių sveikatos 
problemų, nustatytų Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
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lygmeniu. nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 192
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimą apsaugoti žmonių ir 
gyvūnų sveikatą vykdant žmonių 
užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių 
sveikatos problemų, nustatytų Reglamento 
(ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 
straipsnyje, prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 193
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių 
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narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
lygmeniu.

narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą 
vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, 
prevenciją ir kontrolę, Centro 
kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti 
ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias 
grėsmes žmonių sveikatai dėl 
užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų 
ir vietos lygmeniu.

Or. cs

Pakeitimas 194
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga institucija tos institucijos 
prašymu.

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų, pvz., 
zoonozinių, protrūkiai, kurie gali plisti 
Sąjungoje arba pasiekti Sąjungos teritoriją, 
Centras veikia savo paties iniciatyva, kol 
nustatoma protrūkio priežastis. Jeigu 
protrūkis kyla tikrai ne dėl užkrečiamosios 
ligos, Centras veikia tik 
bendradarbiaudamas su kompetentinga 
institucija tos institucijos prašymu.

Or. en

Pakeitimas 195
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga institucija tos institucijos 
prašymu.

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia bendradarbiaudamas su 
kompetentingomis institucijomis jų 
prašymu ir pateikia rizikos vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 196
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga institucija tos institucijos 
prašymu.

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis tikrai 
nėra susijęs su užkrečiamąja liga, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga institucija tos institucijos 
prašymu.

Or. en

Pakeitimas 197
Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga institucija tos institucijos 
prašymu.

Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų 
protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba 
pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia 
savo paties iniciatyva, kol nustatoma 
protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla 
tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras 
veikia tik bendradarbiaudamas su 
kompetentinga nacionaline institucija tos 
institucijos prašymu.

Or. fr

Pakeitimas 198
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą.

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą. Numatomas 
specialus bendradarbiavimas su Europos 
vaistų agentūra, Europos aplinkos 
agentūra ir Komisija.

Or. en

Pakeitimas 199
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą.

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų koordinavimą, 
visapusiškumą, darnumą, nuoseklumą ir 
suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 200
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą.

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
prašymus ir įsipareigojimus, taip pat į 
visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančių tarptautinių organizacijų 
įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų 
visapusiškumą, darnumą ir suderinamumą.

Or. fr

Pakeitimas 201
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos



PE691.216v01-00 102/248 AM\1228808LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, atsižvelgdamas į savo finansinius 
pajėgumus ir įgaliojimus, atlieka šias 
užduotis:

Centras, atsižvelgdamas į savo įgaliojimus, 
atlieka šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 202
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ieško, renka, lygina, vertina ir 
platina svarbius mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, atsižvelgdamas į 
naujausias technologijas;

a) ieško, renka, lygina, vertina ir 
platina svarbius mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, atsižvelgdamas į 
naujausias technologijas ir prireikus 
numatydamas epidemijos plitimą;

Or. fr

Pakeitimas 203
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ieško, renka, lygina, vertina ir 
platina svarbius mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, atsižvelgdamas į 

a) ieško, renka, lygina, vertina ir 
platina svarbius mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, naudodamas 
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naujausias technologijas; naujausias technologijas, įskaitant dirbtinį 
intelektą;

Or. en

Pakeitimas 204
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) parengia atitinkamus rodiklius, 
kuriuos valstybės narės turėtų naudoti 
vertindamos užkrečiamųjų ligų valdymą;

Or. en

Pakeitimas 205
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) parengia specialius rizikos 
vertinimo rodiklius ir standartizuotas 
duomenų rinkimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 206
Radan Kanev, Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, indėlį 
nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip 
pat mokslinę ir techninę pagalbą, 
įskaitant mokymą ir kitą veiklą pagal savo 
įgaliojimus;

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, įskaitant 
galimą didelį poveikį pacientams, 
sergantiems lėtinėmis ligomis, ir indėlį 
nustatant mokslinių tyrimų prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 207
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, indėlį 
nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip 
pat mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant 
mokymą ir kitą veiklą pagal savo 

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, 
užkrečiamųjų ligų poveikio sveikatos 
priežiūros sistemoms ir priežiūros 
paslaugų teikimui vertinimą, indėlį 



AM\1228808LT.docx 105/248 PE691.216v01-00

LT

įgaliojimus; nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip 
pat mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant 
mokymą ir kitą veiklą pagal savo 
įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 208
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, indėlį 
nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip 
pat mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant 
mokymą ir kitą veiklą pagal savo 
įgaliojimus;

b) teikia analizes, mokslines 
konsultacijas, nuomones, gaires ir paramą 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos 
vertinimus, epidemiologinės informacijos 
analizę, epidemiologinį modeliavimą, 
numatymą ir prognozes, rekomendacijas 
dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų prevencijai ir kontrolei, indėlį 
nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip 
pat mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant 
mokymą ir kitą veiklą pagal savo 
įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 209
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustato, stebi ir renka duomenis 
apie neužkrečiamąsias ligas, kurios gali 
padidinti užkrečiamųjų ligų pasireiškimo 
dažnį, sunkumą ir mirtingumą nuo jų;

Or. en

Pakeitimas 210
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įvertina ir stebi užkrečiamųjų ligų 
poveikį neužkrečiamosioms ligoms, 
įskaitant psichinės sveikatos ligas;

Or. en

Pakeitimas 211
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustato galimą zoonozinių ligų 
išplitimą;

Or. en
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Pakeitimas 212
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) koordinuoja jo kompetencijai 
priklausančiose veiklos srityse veikiančių 
įstaigų Europos masto tinklus, įskaitant 
tuos, kurie sukurti vykdant Komisijos 
remiamą su visuomenės sveikata susijusią 
veiklą, taip pat skirtųjų tinklų veikimą;

c) koordinuoja jo kompetencijai 
priklausančiose veiklos srityse veikiančių 
įstaigų, organizacijų ir ekspertų Europos 
masto tinklus, įskaitant tuos, kurie sukurti 
vykdant Komisijos remiamą su visuomenės 
sveikata susijusią veiklą, taip pat skirtųjų 
tinklų veikimą, kartu užtikrindamas 
visišką skaidrumo ir interesų konfliktų 
taisyklių laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 213
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) koordinuoja jo kompetencijai 
priklausančiose veiklos srityse veikiančių 
įstaigų Europos masto tinklus, įskaitant 
tuos, kurie sukurti vykdant Komisijos 
remiamą su visuomenės sveikata susijusią 
veiklą, taip pat skirtųjų tinklų veikimą;

c) padeda koordinuoti jo 
kompetencijai priklausančiose veiklos 
srityse veikiančių įstaigų Europos masto 
tinklus kurie sukurti vykdant Komisijos 
remiamą su visuomenės sveikata susijusią 
veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 214
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) keičiasi informacija, profesinėmis 
žiniomis ir geriausia praktika;

d) dalijasi informacija, profesinėmis 
žiniomis ir geriausia praktika;

Or. cs

Pakeitimas 215
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus ir remia sveikatos 
administravimo institucijas vertinant jų 
sveikatos sistemų pajėgumus, susijusius su 
užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų 
specifinių sveikatos problemų valdymu;

Or. en

Pakeitimas 216
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) padeda stebėti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus, 
susijusius su užkrečiamųjų ligų grėsmių ir 
kitų specifinių sveikatos problemų 
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valdymu;

Or. fr

Pakeitimas 217
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) stebi nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus, susijusius su 
užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų 
specifinių sveikatos problemų valdymu;

Or. cs

Pakeitimas 218
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) stebi ir tikrina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus, susijusius su 
užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų 
specifinių sveikatos problemų valdymu;

Or. en

Pakeitimas 219
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remia nacionalinę reagavimo į 
pagrindines užkrečiamąsias ligas 
stebėseną, siekiant įvertinti pažangą 
kovojant su jomis visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 220
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

f) palengvina veiksmų, finansuojamų 
pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo 
programas ir priemones, įskaitant bendrų 
veiksmų įgyvendinimą, plėtotę ir 
įgyvendinimą;

f) palengvina veiksmų, finansuojamų 
pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo 
programas ir priemones, įskaitant bendrų 
veiksmų įgyvendinimą, plėtotę ir 
įgyvendinimą; ypač veiksmų, numatytų 
2021–2027 m. programoje „ES – 
sveikatos labui“, kuria siekiama 
sustiprinti nacionalinių sveikatos sistemų 
atsparumą tarpvalstybinėms grėsmėms 
sveikatai, ir Europos kovos su vėžiu 
plano, kuriuo aiškiai apibrėžti 
priežastiniai ryšiai tarp užkrečiamų ligų 
(pavyzdžiui, hepatito B viruso ar žmogaus 
papilomos viruso) ir vėžio vystymosi, 
įgyvendinimą;

Or. es

Pakeitimas 221
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis visuomenės grupėmis, 
pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų 
gydymo ir atvejų valdymo bei kitų 
visuomenės sveikatai svarbių specialių 
sveikatos klausimų;

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK), įsteigto pagal Reglamento 
(ES) …/… [SCBTH reglamentas] 4 
straipsnį, prašymu arba savo iniciatyva 
pateikia gaires, rekomendacijas ir 
pasiūlymus dėl suderintų veiksmų dėl 
užkrečiamųjų ligų gydymo ir atvejų 
valdymo bei kitų visuomenės sveikatai 
svarbių specialių sveikatos klausimų, taip 
pat dėl nenuspėjamų pagrindinių lėtinių 
neužkrečiamųjų ligų raidos tendencijų, be 
kita ko, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis su atitinkamomis 
organizacijomis, turinčiomis patirties ir 
žinių tų ligų ir sveikatos sutrikimų 
gydymo ir atvejų valdymo srityje, kartu 
vengiant bet kokio esamų gairių 
dubliavimo, išskyrus atvejus, kai tokias 
gaires būtina atnaujinti;

Or. en

Pakeitimas 222
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis visuomenės grupėmis, 
pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų 
gydymo ir atvejų valdymo bei kitų 
visuomenės sveikatai svarbių specialių 

g) Komisijos, valstybių narių ar 
Sveikatos saugumo komiteto (SSK) 
prašymu arba savo iniciatyva, 
bendradarbiaudamas su atitinkamomis 
visuomenės grupėmis, pateikia gaires dėl 
užkrečiamųjų ligų gydymo ir atvejų 
valdymo bei kitų visuomenės sveikatai 
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sveikatos klausimų; svarbių specialių sveikatos klausimų ir 
nuolat persvarsto ir atnaujina gaires, kai 
gaunama naujų mokslinių duomenų;

Or. en

Pakeitimas 223
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis visuomenės grupėmis, 
pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų 
gydymo ir atvejų valdymo bei kitų 
visuomenės sveikatai svarbių specialių 
sveikatos klausimų;

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis profesinėmis visuomenės 
grupėmis, profesinėmis asociacijomis ir 
mokslinių tyrimų bei švietimo 
institucijomis, dalyvaujančiomis sveikatos 
priežiūros veikloje, pateikia 
rekomendacijas dėl užkrečiamųjų ligų 
gydymo ir atvejų valdymo bei kitų 
visuomenės sveikatai svarbių specialių 
sveikatos klausimų;

Or. cs

Pakeitimas 224
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 

g) Komisijos ar Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva, bendradarbiaudamas su 
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atitinkamomis visuomenės grupėmis, 
pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų 
gydymo ir atvejų valdymo bei kitų 
visuomenės sveikatai svarbių specialių 
sveikatos klausimų;

atitinkamomis visuomenės grupėmis, 
pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų 
priežiūros, stebėsenos, tikrinimo, 
diagnozės, gydymo ir atvejų valdymo bei 
kitų visuomenės sveikatai svarbių specialių 
sveikatos klausimų;

Or. en

Pakeitimas 225
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) remia reagavimą į epidemijas ir 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, papildydamas kitas Sąjungos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
priemones, visų pirma Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą;

h) remia reagavimą į epidemijas ir 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, papildydamas kitas Sąjungos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
priemones, visų pirma Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, teikiant 
rekomendacijas ir bendras nuostatas dėl 
medicininių atsakomųjų priemonių 
kaupimo;

Or. en

Pakeitimas 226
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) remia reagavimą į epidemijas ir 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, papildydamas kitas Sąjungos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 

h) remia reagavimą į epidemijas ir 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, papildydamas kitas Sąjungos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
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priemones, visų pirma Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą;

priemones, visų pirma Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, ir glaudžiai 
bendradarbiaudamas šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 227
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) remia reagavimą į epidemijas ir 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, papildydamas kitas Sąjungos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
priemones, visų pirma Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą;

h) numato ir remia reagavimą į 
epidemijas ir protrūkius valstybėse narėse 
ir trečiosiose šalyse, papildydamas kitas 
Sąjungos reagavimo į ekstremaliąsias 
situacijas priemones, visų pirma Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą;

Or. fr

Pakeitimas 228
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) renka informaciją savo esamoje 
infrastruktūroje apie pagrindines 
neužkrečiamąsias ligas, visų pirma tas, 
kurių vystymuisi ir gydymui labai didelę 
įtaką turi pandemijos, tokios kaip vėžys, 
diabetas ar psichinės ligos;

Or. en
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Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 229
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais 
pagrįstus pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

j) Komisijos arba SSK prašymu teikia 
lengvai prieinamus ir įrodymais pagrįstus 
pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai, apie galimą jų ryšį su 
neužkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikį 
pacientams, sergantiems sunkiomis ar 
pagrindinėmis neužkrečiamosiomis 
ligomis ir lėtinėmis ligomis, ir atitinkamas 
prevencijos bei kontrolės priemones.

Or. en

Pakeitimas 230
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais 

j) Komisijos, Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
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pagrįstus pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

iniciatyva teikia įrodymais pagrįstus 
pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones visomis Sąjungos 
kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 231
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais 
pagrįstus pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu laiku teikia 
įrodymais pagrįstus, lengvai prieinamus 
pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

Or. en

Pakeitimas 232
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais 
pagrįstus pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu arba savo 
iniciatyva teikia įrodymais pagrįstus 
pranešimus visuomenei apie 
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sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

Or. en

Pakeitimas 233
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais 
pagrįstus pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

j) Komisijos arba Sveikatos saugumo 
komiteto (SSK) prašymu teikia lengvai 
prieinamus ir įrodymais pagrįstus 
pranešimus visuomenei apie 
užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę 
sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei 
kontrolės priemones.

Or. en

Pakeitimas 234
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) užtikrina šiuolaikinių epidemijų 
pasekmių, atsirandančių dėl 
užkrečiamųjų ligų, pvz., psichinei 
sveikatai, arba psichinės sveikatos 
patologijų, tokių kaip depresija, nerimas 
ar miego trūkumas, stebėseną.

Or. en
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Pakeitimas 235
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) laiku teikia informaciją Komisijai, 
valstybėms narėms, Sąjungos tarnyboms 
ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančioms tarptautinėms 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 236
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) sukuria ir nuolat atnaujina 
duomenų bazę atitinkamais valstybių 
narių pateiktais duomenimis, kartu su 
pripažintomis nacionalinėmis 
kompetentingomis įstaigomis ir 
visuomenės sveikatos ekspertais, 
vykdančiais Centro užduotis;

Or. en

Pakeitimas 237
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) bendradarbiauja su atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, kad 
padėtų užtikrinti tiekimo grandinės 
atsparumą visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 238
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) teikia rekomendacijas 
atitinkamoms Sąjungos įstaigoms ir 
agentūroms, kaip patobulinti politiką 
remiantis principu „sveikatos klausimai 
visų sričių politikoje“; šios 
rekomendacijos rengiamos kartu su 
Europos aplinkos agentūra;

Or. en

Pakeitimas 239
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdydamas savo užduotis pagal 
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šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, Centras 
užtikrina, kad jo tvarkymo operacijos 
griežtai atitiktų duomenų teisėtumo, 
sąžiningumo ir skaidrumo, tikslų 
ribojimo, duomenų kiekio sumažinimo, 
tikslumo, jų saugojimo apribojimo, 
vientisumo ir konfidencialumo principus, 
taip pat pritaikytosios duomenų apsaugos 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos 
principus, apibrėžtus Reglamento (ES) 
2018/1725 27 straipsnyje, kartu 
nustatydamas tinkamas technines ir 
organizacines saugumo priemones pagal 
to reglamento 33 straipsnį. Taip pat 
parengiamas asmens duomenų tvarkymo 
elgesio kodeksas pagal Reglamento (ES) 
2016/679 40 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EDAPP rekomendacija.

Pakeitimas 240
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

3. Centras, Komisija, atitinkamos 
Sąjungos institucijos ar tarnybos ir 
valstybės narės bendradarbiauja, kad vis 
veiksmingiau būtų derinamos atitinkamos 
veiklos kryptys.

3. Centras, Komisija, atitinkamos 
Sąjungos institucijos ar tarnybos ir 
valstybės narės, visapusiškai 
užtikrindamos skaidrumą, 
bendradarbiauja, kad vis veiksmingiau būtų 
derinamos atitinkamos veiklos kryptys.“;

Or. es

Pakeitimas 241
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 



AM\1228808LT.docx 121/248 PE691.216v01-00

LT

Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrinimai vietoje organizuojami 
kiekvienoje valstybėje narėje; juos 
organizuoja inspektorius iš Centro 
ketverių metų laikotarpiui paskirtos 
inspektorių grupės. Kiekvienoje valstybėje 
narėje atliekamas bent vienas 
patikrinimas per ketverių metų laikotarpį, 
tačiau, atsižvelgiant į konkretų atvejį, 
galima pareikalauti atlikti daugiau 
patikrinimų, siekiant pasiūlyti papildomą 
paramą ir stebėti pažangą. Patikrinimo 
valstybėje narėje rezultatai pateikiami 
ataskaitoje Komisijai, Europos 
Parlamentui, Tarybai ir atitinkamoms 
Sąjungos agentūroms. Ataskaitoje 
įvertinama, kaip valstybė narė vykdo šiuo 
reglamentu nustatytus įpareigojimus ir 
inspektorių rekomendacijas, kad 
pagerintų padėtį.

Or. en

Pakeitimas 242
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB, 
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ar Centro ir Komisijos pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu vykdant pareigas 
pagal Reglamentą (EB) 2018/1725.

Or. en

Pakeitimas 243
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Centras nustato procedūras ir 
duomenų apsaugos priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad jo tvarkymo 
operacijos visiškai atitiktų duomenų 
teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, 
tikslų ribojimo, duomenų kiekio 
sumažinimo, tikslumo, jų saugojimo 
apribojimo, vientisumo ir 
konfidencialumo principus, taip pat 
pritaikytosios duomenų apsaugos ir 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
principus.

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 244
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nedelsdamos 
užtikrina koordinavimą ir 
bendradarbiavimą su Centru dėl visų 3 
straipsnyje nurodytų kompetencijų ir 
užduočių.

Or. en

Pakeitimas 245
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, laikydamosi BDAR nustatytų 
taisyklių ir galiojančių nacionalinių 
taisyklių; ;

Or. fr

Pakeitimas 246
Nathalie Colin-Oesterlé
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

a) nedelsdamos, reguliariai ir pagal 
sutartas atvejų apibrėžtis, rodiklius, 
standartus, protokolus ir procedūras teikia 
Centrui duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir 
kitų specifinių sveikatos problemų 
priežiūrą pagal Reglamento (ES) …/… 
[OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, 
taip pat turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

Or. fr

Pakeitimas 247
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
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turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, 
užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

Or. cs

Pakeitimas 248
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laiku ir pagal sutartas atvejų 
apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus 
ir procedūras teikia Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų priežiūrą pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

a) sutartais terminais ir pagal sutartas 
atvejų apibrėžtis, rodiklius, standartus, 
protokolus ir procedūras teikia Centrui 
duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir kitų 
specifinių sveikatos problemų priežiūrą 
pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat 
turimus mokslinius ir techninius duomenis 
bei informaciją, kurie svarbūs jo 
atliekamoms užduotims, įskaitant 
duomenis apie pasirengimą ir sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti;

Or. en

Pakeitimas 249
Pascal Canfin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) naudoja bent 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus rodiklius, kad galėtų įvertinti 
sveikatos būklę savo šalyje, ir praneša 
apie tai Centrui, kad būtų galima 
palyginti duomenis;

Or. en

Pakeitimas 250
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praneša Centrui apie bet kokias 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, kai tik jos nustatomos, per 
skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS) ir nedelsiant praneša apie 
priemones, kurių imtasi, taip pat perduoda 
visą svarbią informaciją, kuri gali būti 
naudinga koordinuojant atsaką, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje, 
ir

b) praneša Centrui apie bet kokias 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, įskaitant užkrečiamųjų ligų 
plitimą, nenuspėjamą žinomų ar 
nežinomų sunkių neužkrečiamųjų ligų ar 
lėtinių ligų atsiradimą ir su sveikata 
susijusius pavojus aplinkai, kai tik jos 
nustatomos, per skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistemą (SĮRS) ir nedelsiant 
praneša apie priemones, kurių imtasi, taip 
pat perduoda visą svarbią informaciją, kuri 
gali būti naudinga koordinuojant atsaką, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje, 
ir

Or. en
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Pakeitimas 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praneša Centrui apie bet kokias 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, kai tik jos nustatomos, per 
skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS) ir nedelsiant praneša apie 
priemones, kurių imtasi, taip pat perduoda 
visą svarbią informaciją, kuri gali būti 
naudinga koordinuojant atsaką, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje, 
ir

b) remdamosi Centro, 
pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, 
sukurta bendra sistema, praneša Centrui 
apie bet kokias dideles tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai, kai tik jos 
nustatomos, per skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistemą (SĮRS) ir nedelsiant 
praneša apie priemones, kurių imtasi, taip 
pat perduoda visą svarbią informaciją, kuri 
gali būti naudinga koordinuojant atsaką, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje; 
ir

Or. fr

Pagrindimas

Kad būtų galima teisingai analizuoti perduotą informaciją, ji turi būti suderinta visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 252
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Centro kompetencijai 
priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti 

c) Centro kompetencijai 
priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti 
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Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, 
pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse 
narėse, siekiant teikti ekspertų 
konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, 
kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba 
kyla jos protrūkis.“;

Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, 
pavyzdžiui, vykdant misijas valstybių 
narių regionuose ir prireikus trečiosiose 
šalyse, siekiant teikti ekspertų 
konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, 
kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba 
kyla jos protrūkis.“;

Or. en

Pakeitimas 253
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Centro kompetencijai 
priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti 
Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, 
pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse 
narėse, siekiant teikti ekspertų 
konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, 
kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba 
kyla jos protrūkis.“;

c) Centro kompetencijai 
priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti 
Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, 
pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse 
narėse, tarpvalstybiniuose regionuose 
arba trečiosiose šalyse, siekiant teikti 
ekspertų konsultacijas, ir atliekant sričių 
tyrimus, kai nustatomi grupiniai ligos 
atvejai arba kyla jos protrūkis.“;

Or. en

Pakeitimas 254
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Centro kompetencijai c) Centro kompetencijai 
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priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti 
Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, 
pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse 
narėse, siekiant teikti ekspertų 
konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, 
kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba 
kyla jos protrūkis.“;

priklausančioje srityje nurodo pripažintas 
kompetentingas institucijas ir visuomenės 
sveikatos ekspertus bei organizacijas, 
kurie galėtų padėti Sąjungai reaguojant į 
grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, vykdant 
misijas valstybėse narėse, siekiant teikti 
ekspertų konsultacijas, ir atliekant sričių 
tyrimus, kai nustatomi grupiniai ligos 
atvejai arba kyla jos protrūkis.“;

Or. en

Pakeitimas 255
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) rengia nacionalinius pasirengimo 
ir reagavimo planus pagal Reglamento 
(ES) Nr. .../... [OL: įrašyti Reglamento dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 6 
straipsnį, laiku juos atnaujina, 
atsižvelgdamos į Centro rekomendacijas, 
ir praneša apie savo pasirengimo ir 
reagavimo planavimą bei įgyvendinimą 
nacionaliniu lygmeniu pagal Reglamento 
(ES) .../... [OL: įrašyti Reglamento dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 7 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 256
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina, kad koordinuojančioji 
kompetentinga institucija turėtų 
finansinių išteklių ir skaitmeninę 
infrastruktūrą, ir sudaro palankias 
sąlygas Centrui vykdyti užduotis laiku ir 
reikiamu standartizuotu formatu 
teikdamos prašomą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 257
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatina nacionalinių ir Sąjungos 
priežiūros sistemų duomenų perdavimo 
proceso automatizavimą;

Or. en

Pakeitimas 258
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sudaro palankesnes sąlygas 
nacionalinių ir Sąjungos priežiūros 
sistemų duomenų rinkimo ir duomenų 
perdavimo proceso skaitmeninimui ir 
automatizavimui;

Or. en

Pakeitimas 259
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) nedelsdamos praneša apie 
vėlavimą pateikti duomenis Centrui, 
paaiškindamos ir planuodamos, kada 
duomenys bus pateikti;

Or. en

Pakeitimas 260
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat kartu su Centru 
nustato keitimosi informacija apie 
pagrindines neužkrečiamąsias ligas, 
nurodytas 3 straipsnio 2 dalies ha punkte, 
terminus, atvejų apibrėžtis, rodiklius, 
standartus, protokolus ir procedūras. 
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Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 261
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras, užtikrindamas 
koordinavimą ir teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 
valstybėms narėms bei valdydamas 
skirtuosius tinklus, remia valstybių narių 
pripažintų kompetentingų institucijų darbą 
veiklą tinkluose.

1. Centras, teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 
valstybėms narėms, remia valstybių narių 
pripažintų kompetentingų institucijų darbą 
veiklą tinkluose.

Or. fr

Pakeitimas 262
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

1. Centras, užtikrindamas 
koordinavimą ir teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 

1. Centras, užtikrindamas 
koordinavimą ir teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 
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valstybėms narėms bei valdydamas 
skirtuosius tinklus, remia valstybių narių 
pripažintų kompetentingų institucijų darbą 
veiklą tinkluose.

valstybėms narėms bei valdydamas 
skirtuosius tinklus ir kitus forumus, kurie 
bus galimai numatyti siekiant pagerinti 
grėsmių sveikatai koordinavimą ir 
prevenciją, remia valstybių narių 
pripažintų kompetentingų institucijų darbą 
tinkluose.

Or. es

Pakeitimas 263
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras, užtikrindamas 
koordinavimą ir teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 
valstybėms narėms bei valdydamas 
skirtuosius tinklus, remia valstybių narių 
pripažintų kompetentingų institucijų darbą 
veiklą tinkluose.

1. Centras, užtikrindamas 
koordinavimą ir teikdamas technines ir 
mokslines profesines žinias Komisijai ir 
valstybėms narėms bei valdydamas 
skirtuosius tinklus, remia ir toliau plėtoja 
valstybių narių pripažintų kompetentingų 
institucijų darbą veiklą tinkluose, 
naudodamas naujausias skaitmenines 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 264
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, pvz., 
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Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, integruotą 
epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.

nenuspėjamo žinomų ar nežinomų sunkių 
pagrindinių neužkrečiamųjų ligų ar 
lėtinių ligų ir su sveikata susijusių pavojų, 
įskaitant nurodytus Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 
dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, 
padidėjimo, integruotą epidemiologinės 
priežiūros tinklo veikimą.

Or. en

Pakeitimas 265
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, integruotą 
epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų bei 
neužkrečiamųjų ligų pagal šio reglamento 
3 straipsnio 2 dalį ir specifinių sveikatos 
problemų, nurodytų Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 
dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, 
integruotą epidemiologinės priežiūros 
tinklo veikimą.

Or. en

Pakeitimas 266
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa



AM\1228808LT.docx 135/248 PE691.216v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, integruotą 
epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.

Centras palengvina integruotą valstybėse 
narėse esančių užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, 
epidemiologinės priežiūros tinklų veikimą.

Or. fr

Pakeitimas 267
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, integruotą 
epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.

Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių ligų bei sveikatos problemų, 
įskaitant susijusias specifines sveikatos 
problemas, nurodytas Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 
dalies a punkto ii papunktyje, integruotą 
epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
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Pakeitimas 268
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) sudaro palankesnes sąlygas 
tolesniam skaitmeninių platformų ir 
taikomųjų programų, kuriomis remiama 
epidemiologinė priežiūra Sąjungos 
lygmeniu, plėtojimui, remdamas valstybes 
nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis, kartu pasinaudojant 
esama ES kosmoso infrastruktūra ir 
paslaugomis; šios skaitmeninės platformos 
ir taikomosios programos turi būti 
diegiamos naudojant pažangiausias 
privatumą didinančias technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal EDAV gaires: teisinis pagrindas ar teisėkūros priemonė, kuri yra teisėtas kontaktų 
paieškos programų naudojimo pagrindas, turėtų apimti reikšmingas apsaugos priemones, 
įskaitant nuorodą į savanorišką taikomosios programos pobūdį. Turėtų būti įtraukta aiški 
tikslo specifikacija ir aiškūs tolesnio asmens duomenų naudojimo apribojimai bei aiškus 
dalyvaujančio (-ių) duomenų valdytojo (-ų) identifikavimas. Taip pat turėtų būti nurodytos 
duomenų kategorijos, taip pat subjektai (ir tikslai, kuriais gali būti atskleisti asmens 
duomenys).

Pakeitimas 269
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus ir 
įrodžius, kad tai būtina ir proporcinga 
atsižvelgiant į duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą pagal Europos 
duomenų apsaugos valdybos gaires, būtų 
galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis; skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turi 
būti diegiamos naudojant pažangiausias 
privatumą didinančias technologijas;

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 270
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, įskaitant priežiūros 
platformą, sukurtą pagal Reglamento 
(ES) .../... [SCBTH reglamentas] 14 
straipsnį, plėtojimą, remdamas valstybes 
nares ir, kai taikoma, regionus ir vietos 
subjektus techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
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priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 271
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis; skaitmeninės 
platformos ir taikomosios programos turi 
būti diegiamos naudojant pažangiausias 
privatumą didinančias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 272
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 

a) užtikrina nuolatinį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, įskaitant 
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remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

priežiūros platformą, sukurtą pagal 
Reglamento (ES) .../... [SCBTH 
reglamentas] 14 straipsnį, kuriomis 
remiama epidemiologinė ir sveikatos 
priežiūra Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, 
remdamas valstybes nares techninėmis ir 
mokslinėmis rekomendacijomis sukurti 
integruotas priežiūros sistemas, kuriomis 
prireikus būtų galima užtikrinti tikralaikę 
priežiūrą, pasinaudojant esama ES 
kosmoso infrastruktūra ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 273
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis, siekiant 
supaprastinti keitimosi duomenimis 
procesą ir sumažinti administracinę naštą 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 274
Joanna Kopcińska, Radan Kanev
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamasis 
duomenų apsaugos poveikio vertinimu, 
kuris atliekamas prieš plėtojimą ir 
naudojamas siekiant remti valstybes nares 
techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 275
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES skaitmenine 
kosmoso infrastruktūra ir paslaugomis;

Or. en
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Pakeitimas 276
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

a) palengvina tolesnį skaitmeninių 
platformų ir taikomųjų programų, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas 
valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis 
rekomendacijomis sukurti integruotas 
priežiūros sistemas, kuriomis prireikus 
būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, 
pasinaudojant esama ES kosmoso 
infrastruktūra ir paslaugomis;

Or. fr

Pakeitimas 277
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir 
vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų 
vykdomą priežiūrą (įskaitant priežiūros 
standartų nustatymą ir duomenų išsamumo 
stebėseną), kad užtikrintų optimalų 
veikimą;

b) priima specialias priemones, 
kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti 
riziką, kuri gali kilti dėl šališkumo ar 
neišsamių duomenų perdavimo iš kelių 
šaltinių, taip pat nustato duomenų 
kokybės peržiūros procedūras, užtikrina 
kokybę prižiūrėdamas ir vertindamas 
skirtųjų priežiūros tinklų vykdomą 
epidemiologinę priežiūrą (įskaitant 
priežiūros standartų nustatymą ir duomenų 
išsamumo stebėseną), kad užtikrintų 
optimalų veikimą;



PE691.216v01-00 142/248 AM\1228808LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 278
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir 
vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų 
vykdomą priežiūrą (įskaitant priežiūros 
standartų nustatymą ir duomenų išsamumo 
stebėseną), kad užtikrintų optimalų 
veikimą;

b) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir 
vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų 
vykdomą epidemiologinę priežiūrą 
(įskaitant priežiūros standartų nustatymą ir 
duomenų išsamumo stebėseną bei 
vertinimo rodiklius), kad užtikrintų 
optimalų veikimą;

Or. en

Pakeitimas 279
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir 
vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų 
vykdomą priežiūrą (įskaitant priežiūros 
standartų nustatymą ir duomenų išsamumo 
stebėseną), kad užtikrintų optimalų 
veikimą;

b) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir 
vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų 
vykdomą epidemiologinę ir sveikatos 
priežiūrą (įskaitant priežiūros standartų 
nustatymą ir duomenų išsamumo 
stebėseną), kad užtikrintų optimalų 
veikimą;

Or. en
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Pakeitimas 280
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus;

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus; atlikdamas šį vaidmenį, Centras 
kuo labiau mažina riziką, kuri gali kilti 
dėl netikslių, neišsamių ar dviprasmiškų 
duomenų perdavimo iš vienos duomenų 
bazės į kitą, taip pat nustato patikimas 
duomenų kokybės peržiūros procedūras.

Or. en

Pakeitimas 281
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus;

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus; šiuo atžvilgiu Centras patvirtina 
duomenų kokybės peržiūros procedūras ir 
konkrečias priemones, kuriomis siekiama 
kuo labiau sumažinti riziką, kuri gali kilti 
dėl netikslių ar neišsamių duomenų 
perdavimo iš vienos duomenų bazės į kitą;

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis EDAPP rekomendacija.

Pakeitimas 282
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus;

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus, kad būtų galima parengti 
suderintus, palyginamus Sąjungos masto 
duomenis, kurie būtų naudojami kaip 
pagrindas priimant sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 283
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, 
koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų 
duomenų bazių valdytojais ir siekia 
suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo 
metodus;

c) prižiūri duomenų bazę (-es), 
reikalingą (-as) epidemiologinei ir 
sveikatos priežiūrai, koordinuoja veiksmus 
su kitų atitinkamų duomenų bazių 
valdytojais ir siekia suderinti duomenų 
rinkimo ir modeliavimo metodus;

Or. en
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Pakeitimas 284
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) renka ir analizuoja valstybių narių 
pateiktą informaciją apie pandemijų 
poveikį atitinkamų pagrindinių 
neužkrečiamųjų ligų priežastims ir 
gydymui;

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 285
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perduoda duomenų analizės 
rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms;

d) perduoda duomenų analizės 
rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms 
ir pasiūlo pranešimus visuomenei 
informuoti;

Or. en
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Pakeitimas 286
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) perduoda duomenų analizės 
rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms;

d) perduoda duomenų analizės 
rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms, 
taip pat, kai tinkama, visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 287
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) derina ir racionalizuoja veikiančias 
metodologijas;

e) rengia, derina ir racionalizuoja 
veikiančias metodologijas;

Or. cs

Pakeitimas 288
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) derina ir racionalizuoja 
veikiančias metodologijas;

e) padeda derinti veikiančias 
metodologijas;
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Or. fr

Pakeitimas 289
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina nacionaliniu lygmeniu 
sukurtų automatizuotų taikomųjų 
programų, taip pat skirtų sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, sąveikumą;

f) palengvina nacionaliniu lygmeniu 
sukurtų automatizuotų taikomųjų 
programų, taip pat skirtų sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, sąveikumą;

Or. fr

Pakeitimas 290
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, atlikęs duomenų 
apsaugos poveikio vertinimą ir 
sušvelninęs bet kokią riziką duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, taip pat 
siekiant integruoti šias platformas ir 
infrastruktūrą į Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip reglamentuojama 
Sąjungos teisės aktais, ir pasinaudoti kitais 
atitinkamais duomenimis, pavyzdžiui, 
aplinkos veiksniais.
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Or. en

Pakeitimas 291
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais arba reiškiniais, galinčiais 
turėti didelį poveikį sveikatai Sąjungos ar 
tarpregioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 292
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, siekiant integruoti šias 
platformas ir infrastruktūrą į Europos 
sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, 
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integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

visų pirma Reglamento (ES) 2016/679 6 
straipsnio 1 dalimi, ir pasinaudoti kitais 
atitinkamais duomenimis, pavyzdžiui, 
aplinkos veiksniais.

Or. en

Pagrindimas

EDAPP pažymi, kad ši formuluotė nėra visiškai suderinta su tikslų ribojimo principu.

Pakeitimas 293
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir 
infrastruktūrą į Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kaip reglamentuojama 
Sąjungos teisės aktais, ir pasinaudoti kitais 
atitinkamais duomenimis, pavyzdžiui, 
aplinkos veiksniais.

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
politikos formavimo ir reguliavimo tikslais, 
laikantis Reglamento (ES) 2016/679 9 
straipsnio 2 dalies h ir i punktų, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

Or. en

Pagrindimas

BDAR 9 straipsnio 2 dalies h ir i punktuose nurodytos sveikatos duomenų naudojimo 
galimybės; nuoroda į Europos sveikatos duomenų erdvę yra pernelyg ankstyva, nes 
pasiūlymas dar nepaskelbtas; sveikatos duomenų naudojimas moksliniams tyrimams yra 
platus terminas, kuris gali sudaryti sąlygas nenumatytam ir (arba) neteisėtam naudojimui.
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Pakeitimas 294
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

g) palengvina skaitmeninių priežiūros 
platformų sąveikumą su skaitmenine 
infrastruktūra, kad sveikatos duomenys 
būtų naudojami sveikatos priežiūros, 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais, taip pat siekiant 
integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip 
reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir 
pasinaudoti kitais atitinkamais 
duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos 
veiksniais.

Or. fr

Pakeitimas 295
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudodamasis epidemiologinės priežiūros 
tinklu, Centras:

Remdamasis epidemiologinės priežiūros 
tinklų bendradarbiavimu, Centras:

Or. fr

Pakeitimas 296
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebi tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse 
narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia 
ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, 
kad būtų įvertinta esama padėtis ir 
sudarytos palankesnės sąlygos imtis 
tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be 
kita ko, nustatant suderinto valstybių narių 
duomenų rinkimo specifikacijas;

a) stebi tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas ir jų sąsajas 
su lėtinėmis ligomis bei pasekmes 
pacientams, sergantiems sunkiomis 
neužkrečiamosiomis ligomis ir lėtinėmis 
ligomis, valstybėse narėse bei trečiosiose 
šalyse ir teikia ataskaitas, remdamasis 
sutartais rodikliais, kad būtų įvertinta 
esama padėtis ir sudarytos palankesnės 
sąlygos imtis tinkamų įrodymais pagrįstų 
veiksmų, be kita ko, nustatant suderinto 
valstybių narių duomenų rinkimo 
specifikacijas;

Or. en

Pakeitimas 297
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebi tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse 
narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia 
ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, 
kad būtų įvertinta esama padėtis ir 
sudarytos palankesnės sąlygos imtis 
tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be 
kita ko, nustatant suderinto valstybių narių 
duomenų rinkimo specifikacijas;

a) stebi tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse 
narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia 
ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, 
kad būtų įvertinta esama padėtis ir 
sudarytos palankesnės sąlygos imtis 
tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, kartu 
laikantis atsargumo principo, be kita ko, 
nustatant suderinto valstybių narių 
duomenų rinkimo specifikacijas;

Or. cs
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Pakeitimas 298
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebi tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse 
narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia 
ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, 
kad būtų įvertinta esama padėtis ir 
sudarytos palankesnės sąlygos imtis 
tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be 
kita ko, nustatant suderinto valstybių narių 
duomenų rinkimo specifikacijas;

a) padeda stebėti tam tikro laikotarpio 
užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse 
narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia 
ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, 
kad būtų įvertinta esama padėtis ir 
sudarytos palankesnės sąlygos imtis 
tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be 
kita ko, siūlydamas suderinto valstybių 
narių duomenų rinkimo specifikacijas;

Or. fr

Pakeitimas 299
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės programų 
vertinimo ir stebėsenos, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis;

c) prisideda prie užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės programų 
vertinimo ir stebėsenos, taip pat 
prevencijos ir kontrolės programų, 
susijusių su pagrindinėmis 
neužkrečiamosiomis ligomis, siekdamas 
pagrįsti rekomendacijas stiprinti ir tobulinti 
šias programas nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
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keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 300
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) stebi sveikatos priežiūros sistemas 
ir padeda valstybėms narėms įvertinti savo 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias 
ligas, pvz., ŽIV, virusinį hepatitą ir 
tuberkuliozę, užkirsti joms kelią ir jas 
gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

Or. en

Pakeitimas 301
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina stebi ir vertina 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat stebi ir vertina pacientų saugą;

d) padeda vertinti sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

Or. fr
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Pakeitimas 302
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą ir prireikus teikia paramą 
atitinkamoms Sąjungos įstaigoms ir 
agentūroms, valstybėms narėms, 
regionams ir vietos subjektams;

Or. en

Pakeitimas 303
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą ir nacionalinių sveikatos sistemų 
atsparumą didelių grėsmių sveikatai 
protrūkių atveju;

Or. en
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Pakeitimas 304
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) remdamasis standartizuotais 
rodikliais ir apibrėžtimis, stebi ir vertina 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat stebi ir vertina pacientų saugą;

Or. en

Pakeitimas 305
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) stebi ir vertina nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat stebi ir vertina pacientų saugą;

Or. cs

Pakeitimas 306
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato pažeidžiamas gyventojų 
grupes, kurioms reikia tikslinių prevencijos 
ir reagavimo priemonių, ir užtikrina, kad 
šios priemonės būtų prieinamos 
neįgaliesiems;

e) nustato pažeidžiamas gyventojų 
grupes, kurioms reikia tikslinių prevencijos 
ir reagavimo priemonių, ir nustato, ar šios 
priemonės yra prieinamos neįgaliesiems;

Or. cs

Pakeitimas 307
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato pažeidžiamas gyventojų 
grupes, kurioms reikia tikslinių prevencijos 
ir reagavimo priemonių, ir užtikrina, kad 
šios priemonės būtų prieinamos 
neįgaliesiems;

e) kartu su valstybėmis narėmis 
dalyvauja nustatant pažeidžiamas 
gyventojų grupes, kurioms reikia tikslinių 
prevencijos ir reagavimo priemonių, ir 
užtikrina, kad šios priemonės būtų 
prieinamos neįgaliesiems;

Or. fr

Pakeitimas 308
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
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užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią, taip 
pat padeda įvertinti pagrindinių 
neužkrečiamųjų ligų priežastis ir gydymą;

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 309
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, klinikiniais ryšiais su 
neužkrečiamosiomis ligomis, lėtinių 
gretutinių ligų išsivystymu, vėžiu, 
hospitalizavimu ir mirtingumu, prisideda 
prie užkrečiamųjų ligų naštos gyventojams 
vertinimo ir užtikrina, kad šie duomenys 
būtų suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

Or. en

Pakeitimas 310
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas



PE691.216v01-00 158/248 AM\1228808LT.docx

LT

Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį, negalią ir 
pacientų gretutines ligas;

Or. en

Pakeitimas 311
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, įvertina užkrečiamųjų ligų 
naštą nacionalinėms sveikatos priežiūros 
tarnyboms, sveikatos priežiūros teikimui ir 
gyventojams ir užtikrina, kad šie duomenys 
būtų suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

Or. en

Pakeitimas 312
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu ir 
mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų 
ligų naštos gyventojams vertinimo ir 
užtikrina, kad šie duomenys būtų 
suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

f) remdamasis duomenimis, pvz., 
susijusiais su ligų paplitimu, 
komplikacijomis, hospitalizavimu, 
sergamumu ir mirtingumu, prisideda prie 
užkrečiamųjų ligų naštos gyventojams 
vertinimo ir užtikrina, kad šie duomenys 
būtų suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;

Or. en

Pakeitimas 313
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina epidemiologinį atsako 
modeliavimą, numatymą ir scenarijų 
rengimą ir koordinuoja tokias pastangas, 
kad būtų galima keistis geriausia patirtimi 
ir gerinti modeliavimo pajėgumus 
Sąjungoje, ir

g) bendradarbiaudamas su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
epidemiologinį atsako modeliavimą, 
numatymą ir scenarijų rengimą ir 
koordinuoja tokias pastangas, kad būtų 
galima keistis geriausia patirtimi ir gerinti 
modeliavimo pajėgumus Sąjungoje, ir

Or. fr

Pakeitimas 314
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nustato ligų perdavimo rizikos 
veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, 

h) nustato ligų perdavimo, įskaitant 
zoonozinį perdavimą, rizikos veiksnius, 
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įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su 
visuomenės ir aplinkos veiksniais, taip pat 
mokslinių tyrimų prioritetus ir poreikius.

pažeidžiamiausias grupes, įskaitant ligų 
paplitimo ir sunkumo ryšį su visuomenės ir 
aplinkos veiksniais, taip pat mokslinių 
tyrimų prioritetus ir poreikius.

Or. cs

Pakeitimas 315
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nustato ligų perdavimo rizikos 
veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, 
įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su 
visuomenės ir aplinkos veiksniais, taip pat 
mokslinių tyrimų prioritetus ir poreikius.

h) kartu su valstybėmis narėmis 
nustato ligų perdavimo rizikos veiksnius, 
pažeidžiamiausias grupes, įskaitant ligų 
paplitimo ir sunkumo ryšį su visuomenės ir 
aplinkos veiksniais, taip pat mokslinių 
tyrimų prioritetus ir poreikius.

Or. fr

Pakeitimas 316
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies h punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

h) nustato ligų perdavimo rizikos 
veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, 
įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su 
visuomenės ir aplinkos veiksniais, taip pat 
mokslinių tyrimų prioritetus ir poreikius.

h) nustato ligų perdavimo rizikos 
veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, 
įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su 
visuomenės, aplinkos ir klimato veiksniais, 
taip pat mokslinių tyrimų prioritetus ir 
poreikius.

Or. es
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Pakeitimas 317
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nustato, stebi ir renka duomenis 
apie neužkrečiamąsias ligas, kurios gali 
padidinti užkrečiamųjų ligų pasireiškimo 
dažnį, sunkumą ir mirtingumą nuo jų;

Or. en

Pakeitimas 318
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą koordinavimo įstaigą ir 
nacionalinį ryšių punktą bei operatyvinius 
kontaktinius centrus, kurie yra svarbūs 
visuomenės sveikatos funkcijoms, įskaitant 
epidemiologinę priežiūrą, taip pat 
įvairioms ligų grupėms ir atskiroms 
ligoms.

Kiekviena valstybė narė, savanoriškai ir 
paisydama subsidiarumo visuomenės 
sveikatos srityje, paskiria kompetentingą 
koordinavimo įstaigą ir nacionalinį ryšių 
punktą bei operatyvinius kontaktinius 
centrus, kurie yra svarbūs visuomenės 
sveikatos funkcijoms, įskaitant 
epidemiologinę priežiūrą, taip pat 
įvairioms ligų grupėms ir atskiroms 
ligoms.

Or. fr

Pakeitimas 319
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai ryšių punktai sudaro tinklus, 
kurie strategiškai konsultuoja Centrą.

Nacionaliniai ryšių punktai sudaro tinklus, 
kurie strategiškai bendradarbiauja su 
Centru.

Or. cs

Pakeitimas 320
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai 
kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga 
susijusiai sąveikai, su Centru sudaro 
konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų 
grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys 
apima nacionalinių priežiūros duomenų 
perdavimą Centrui.

Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai 
kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga 
susijusiai sąveikai, su Centru sudaro 
konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų 
grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys 
apima nacionalinių priežiūros duomenų ir 
pasiūlymų dėl užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės perdavimą, taip 
pat privalomas užkrečiamųjų ligų, tokių 
kaip zoonozinių ligų išplitimas, 
prevencijos ir kontrolės gaires Centrui.

Or. en

Pakeitimas 321
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai 
kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga 
susijusiai sąveikai, su Centru sudaro 
konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų 
grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys 
apima nacionalinių priežiūros duomenų 
perdavimą Centrui.

Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai 
kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga 
susijusiai sąveikai, su Centru sudaro 
konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų 
grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys 
apima nacionalinių priežiūros duomenų 
perdavimą Centrui, vadovaujantis 
subsidiarumo principu, Reglamente (ES) 
2016/679 nustatytomis taisyklėmis ir 
galiojančiomis nacionalinėmis 
taisyklėmis.

Or. fr

Pakeitimas 322
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant kuo labiau sumažinti išteklių ir 
pastangų dubliavimąsi, nacionaliniai 
centrai, kiek tai įmanoma, veikia kaip 
nacionaliniai Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių ryšių punktai.

Or. en

Pakeitimas 323
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras užtikrina Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 15 straipsnyje 
nurodytų ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą, siekiant diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai.

6. Centras užtikrina ir koordinuoja 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 15 straipsnyje nurodytų 
ES etaloninių laboratorijų tinklo veikimą, 
siekiant diagnozuoti, nustatyti, įvardyti, 
nustatyti genetinę seką ir charakterizuoti 
infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti 
grėsmę visuomenės sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 324
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras užtikrina Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 15 straipsnyje 
nurodytų ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veikimą, siekiant diagnozuoti, nustatyti, 
įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų 
sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai.

6. Centras palengvina Reglamento 
(ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 15 
straipsnyje nurodytų ES etaloninių 
laboratorijų tinklo veikimą, siekiant 
diagnozuoti, nustatyti, įvardyti ir 
charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, 
kurie gali kelti grėsmę visuomenės 
sveikatai.

Or. fr

Pakeitimas 325
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Centras teikia techninę ir mokslinę 
pagalbą valstybėms narėms, kad būtų 
plėtojami jų aptikimo ir sekoskaitos 
pajėgumai, ypač padėdamas toms 
valstybėms narėms, kurios neturi 
pakankamų pajėgumų.

Or. en

Pakeitimas 326
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą, kad 
per seroepidemiologinius gyventojų 
tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir 
atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir 
greitai gauti seroepidemiologinius 
duomenis.

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją, iš 
plazmos išskirtus vaistus ir dirbtinį 
apvaisinimą, tinklo veikimą, kad per 
seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, 
įskaitant donorų poveikio ir atsparumo 
vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai 
gauti seroepidemiologinius duomenis. 
Valstybių narių dalyvavimas tame tinkle 
yra privalomas.

Or. en

Pakeitimas 327
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą, kad 
per seroepidemiologinius gyventojų 
tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir 
atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir 
greitai gauti seroepidemiologinius 
duomenis.

Centras palengvina valstybių narių 
tarnybų, remiančių transfuziją, 
transplantaciją ir dirbtinį apvaisinimą, 
tinklo veikimą, kad per 
seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, 
įskaitant donorų poveikio ir atsparumo 
vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai 
gauti seroepidemiologinius duomenis.

Or. fr

Pakeitimas 328
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą, kad 
per seroepidemiologinius gyventojų 
tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir 
atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir 
greitai gauti seroepidemiologinius 
duomenis.

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją ir transplantaciją, 
tinklo veikimą, kad per 
seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, 
įskaitant donorų poveikio ir atsparumo 
vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai 
gauti seroepidemiologinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 329
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą, kad 
per seroepidemiologinius gyventojų 
tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir 
atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir 
greitai gauti seroepidemiologinius 
duomenis.

Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, 
remiančių transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą ir 
koordinavimą, kad per 
seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, 
įskaitant donorų poveikio ir atsparumo 
vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai 
gauti seroepidemiologinius duomenis. 
Valstybės narės užtikrina priemones ir 
skaitmeninę infrastruktūrą, kad galėtų 
laiku pateikti reikiamus duomenis.

Or. en

Pakeitimas 330
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas tinklas remia 
Centrą, stebėdamas ligų protrūkius, 
susijusius su medžiagomis, gautomis iš 
žmogaus, ir jų tiekimu pacientams, ir 
rengdamas kraujo, audinių ir ląstelių 
saugumo bei kokybės gaires.

Pirmoje pastraipoje nurodytas tinklas remia 
Centrą, stebėdamas žmonių ir gyvūnų ligų 
protrūkius, susijusius su medžiagomis, 
gautomis iš žmogaus, ir jų tiekimu 
pacientams, ir rengdamas kraujo, audinių ir 
ląstelių saugumo bei kokybės gaires.

Or. fr

Pakeitimas 331
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 9 dalis
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Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

9. Centras bendradarbiauja su 
valstybių narių pripažintomis 
kompetentingomis institucijomis, ypač kai 
atliekamas parengiamasis darbas siekiant 
pateikti mokslines nuomones, mokslinę ir 
techninę pagalbą, surinkti palyginamus 
duomenis, grindžiamus bendrais formatais, 
leidžiančiais lengviau apibendrinti 
duomenis, ir nustatyti atsirandančias 
grėsmes sveikatai.

9. Centras bendradarbiauja su 
valstybių narių pripažintomis 
kompetentingomis institucijomis, taip pat 
ir su svarbiausiais viešaisiais ir 
privačiaisiais tyrimų centrais, ypač kai 
atliekamas parengiamasis darbas siekiant 
pateikti mokslines nuomones, mokslinę ir 
techninę pagalbą, surinkti palyginamus 
duomenis, grindžiamus bendrais formatais, 
leidžiančiais lengviau apibendrinti 
duomenis, ir nustatyti atsirandančias 
grėsmes sveikatai.

Or. es

Pakeitimas 332
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Centras bendradarbiauja su 
valstybių narių pripažintomis 
kompetentingomis institucijomis, ypač kai 
atliekamas parengiamasis darbas siekiant 
pateikti mokslines nuomones, mokslinę ir 
techninę pagalbą, surinkti palyginamus 
duomenis, grindžiamus bendrais formatais, 
leidžiančiais lengviau apibendrinti 
duomenis, ir nustatyti atsirandančias 
grėsmes sveikatai.

9. Centras bendradarbiauja su 
valstybių narių pripažintomis 
kompetentingomis institucijomis, ypač kai 
atliekamas parengiamasis darbas siekiant 
pateikti mokslines nuomones, mokslinę ir 
techninę pagalbą, surinkti palyginamus 
duomenis, grindžiamus sutartais bendrais 
formatais, leidžiančiais lengviau 
apibendrinti duomenis, ir nustatyti 
atsirandančias grėsmes sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 333
Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 a straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užkrečiamųjų ligų prevencija Žmonių ir gyvūnų sukeliamų 
užkrečiamųjų ligų prevencija

Or. fr

Pakeitimas 334
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas.

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas, gerindamas ir 
palengvindamas duomenų rinkimo 
procesą dalijantis duomenimis realiuoju 
laiku ir užtikrinant jų sąveikumą, taip pat 
suteikdamas galimybę TESSy ir kitoms 
platformoms geriau patenkinti stebėsenos 
ir priežiūros poreikius.

Or. en

Pakeitimas 335
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 1 dalis
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Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas.

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas, teikdamas reikiamas 
mokslines konsultacijas.

Or. es

Pakeitimas 336
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas.

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti žmonių ir gyvūnų sukeliamų 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
sistemas.

Or. fr

Pakeitimas 337
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda valstybėms narėms 
stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
kontrolės sistemas.

1. Centras padeda valstybėms narėms 
ir, kai tinkama, regionams stiprinti 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 338
Radan Kanev, Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis, Europos vaistų agentūra ir 
kitomis atitinkamomis Sąjungos 
įstaigomis ir agentūromis, taip pat su 
tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine 
visuomene, kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
socialinius ir ekonominius rizikos 
veiksnius, ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimą sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą. 
Įgyvendindamas tą sistemą, jis nuolat 
konsultuojasi su pilietinės visuomenės ir 
pramonės atstovais, ypač su mokslinėmis 
bendrijomis, dėl savo veiklos, kuria 
siekiama užkirsti kelią užkrečiamosioms 
ligoms, kovoti su klaidinga informacija, 
dezinformacija ir propaganda dėl 
skiepijimo, dėl prevencinių priemonių ir 
gydymo, taip pat dėl informacinių 
kampanijų, susijusių su sąsajomis tarp 
ligų sričių ir rizika neužkrečiamosiomis 
ligomis sergantiems ar lėtinėmis ligomis 
sergantiems pacientams.

Or. en

Pakeitimas 339
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, 
nepasitikėjimą skiepais, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, su 
sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, 
siejamas su užkrečiamosiomis ligomis, 
švietimą sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumą, nelygybę sveikatos srityje ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

Or. en

Pakeitimas 340
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų, 
kitų pavojų sveikatai prevencijos ir 
specialių klausimų, įskaitant ligas, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą, ypač daug 
dėmesio skirdamas prevencinėms ir 
išankstinių veiksmų priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 341
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis
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Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, DNR 
sekos nustatymas ir genų terapija, 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimą sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą.

Or. es

Pakeitimas 342
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
zoonozinių ligų išplitimą, ligas, nuo kurių 
apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą, 
psichikos sveikatą ir elgsenos pokyčius, 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 343
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos skatinimą, 
sveikatos raštingumą ir elgsenos pokyčius, 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 344
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras padeda kurti užkrečiamųjų 
ligų prevencijos ir specialių klausimų, 
įskaitant ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimą sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 345
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, 

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
užkrečiamųjų ligų perdavimo priežasčių ir 
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atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimą sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą.

veiksnių nustatymą, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

Or. cs

Pakeitimas 346
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Centras teikia rekomendacijas 
atitinkamoms Sąjungos įstaigoms ir 
agentūroms, kaip patobulinti politiką 
remiantis principu „sveikatos klausimai 
visų sričių politikoje“. Tos 
rekomendacijos rengiamos kartu su 
Europos aplinkos agentūra.

Or. en

Pakeitimas 347
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis. 
Centras, remdamasis PSO ar kitų 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
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rekomendacijomis, teikia valstybėms 
narėms privalomus nurodymus ir gaires.

Or. en

Pakeitimas 348
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.

3. Centras paprašius gali pateikti 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų kūrimo gaires ir vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 349
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas koordinuoti, stiprinti ir 
tobulinti šias programas nacionaliniu, 
tarpregioniniu ir Sąjungos, o prireikus ir 
tarptautiniu, lygmenimis.
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Or. en

Pakeitimas 350
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.

3. Centras vertina ir stebi 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programas, siekdamas pagrįsti 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias 
programas nacionaliniu ir Sąjungos, o 
prireikus ir tarptautiniu, lygmeniu.

Or. cs

Pakeitimas 351
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

3a. Centras koordinuos prevencijos ir 
ankstyvo nustatymo tarpdisciplininę darbo 
grupę, sudarytą iš Europos aplinkos 
agentūros (EAA), Europos cheminių 
medžiagų agentūros (ECHA) ir Europos 
maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovų, 
kuri taikytų visapusišką požiūrį į 
prevenciją ir ankstyvą užkrečiamų ligų 
nustatymą, sistemiškai įtraukiant rizikos, 
susijusios su aplinkos, klimato ir maisto 
veiksniais, analizę ir vertinimą, atliekant 
epidemiologinę stebėseną, taip pat 
visapusišką požiūrį į nacionalinių 
sveikatos sistemų spragas ir pažeidžiamų 
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visuomenės grupių koncentraciją.

Or. es

Pakeitimas 352
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Centras sukuria platformą, kuria 
siekiama stebėti valstybių narių vykdomą 
skiepijimą, atsižvelgdamas į valstybių 
narių ir regioninius skiepijimo sistemų 
ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 353
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Centras teikia skiepijimo 
rekomendacijas visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 354
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Centras koordinuoja 
nepriklausomus vakcinų klinikinio 
veiksmingumo ir saugumo stebėjimo 
tyrimus, rinkdamas naują informaciją 
ir (arba) naudodamasis kompetentingų 
institucijų surinktais atitinkamais 
duomenimis. Šis darbas atliekamas kartu 
su Europos vaistų agentūra ir ypač 
pasitelkiant naują vakcinų stebėsenos 
platformą.“;

4. Centras koordinuoja 
nepriklausomus vakcinų klinikinio 
veiksmingumo ir saugumo stebėjimo 
tyrimus, rinkdamas naują informaciją 
ir (arba) naudodamasis kompetentingų 
institucijų surinktais atitinkamais 
duomenimis. Be vakcinos sukelto 
imuniteto, Centras renka duomenis apie 
natūralų imunitetą ir ilgalaikį imunitetą. 
Šis darbas atliekamas kartu su Europos 
vaistų agentūra ir ypač pasitelkiant naują 
vakcinų stebėsenos platformą.“;

Or. en

Pakeitimas 355
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Centras koordinuoja 
nepriklausomus vakcinų klinikinio 
veiksmingumo ir saugumo stebėjimo 
tyrimus, rinkdamas naują informaciją 
ir (arba) naudodamasis kompetentingų 
institucijų surinktais atitinkamais 
duomenimis. Šis darbas atliekamas kartu 
su Europos vaistų agentūra ir ypač 
pasitelkiant naują vakcinų stebėsenos 
platformą.;

4. Centras gali koordinuoti 
nepriklausomus vakcinų klinikinio 
veiksmingumo ir saugumo stebėjimo 
tyrimus, rinkdamas naują informaciją 
ir (arba) naudodamasis kompetentingų 
institucijų surinktais atitinkamais 
duomenimis. Šis darbas atliekamas kartu 
su Europos vaistų agentūra ir ypač 
pasitelkiant naują vakcinų stebėsenos 
platformą.;

Or. fr
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Pakeitimas 356
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

4a. Bendradarbiaudamas su Europos 
vaistų agentūra (EMA), Komisija ir 
valstybėmis narėmis, Centras plėtos 
iniciatyvas ir priemones, kuriomis 
siekiama padidinti skiepijimosi mastą 
Europoje, gerinant duomenų apie 
pasiskiepijimą kokybę ir prieinamumą, 
taip pat siekiant padidinti pasitikėjimą 
skiepais ir pasipriešinti su tuo susijusioms 
abejonėms.

Or. es

Pakeitimas 357
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, teikia valstybėms narėms 
ir Komisijai mokslines ir technines 
profesines žinias pagal atitinkamus su 
Komisija sudarytus bendradarbiavimo 
susitarimus pasirengimo ir atsako 
planavimo srityje.

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis, ES integruoto politinio atsako 
į krizes mechanizmu (IPCR) ir 
tarptautinėmis organizacijomis, teikia 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias pagal 
atitinkamus su Komisija sudarytus 
bendradarbiavimo susitarimus pasirengimo 
ir atsako planavimo srityje.

Or. fr
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Pakeitimas 358
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, teikia valstybėms narėms 
ir Komisijai mokslines ir technines 
profesines žinias pagal atitinkamus su 
Komisija sudarytus bendradarbiavimo 
susitarimus pasirengimo ir atsako 
planavimo srityje.

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis bei pilietine visuomene, 
teikia valstybėms narėms ir Komisijai 
mokslines ir technines profesines žinias 
pagal atitinkamus su Komisija sudarytus 
bendradarbiavimo susitarimus pasirengimo 
ir atsako planavimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 359
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, teikia valstybėms narėms 
ir Komisijai mokslines ir technines 
profesines žinias pagal atitinkamus su 
Komisija sudarytus bendradarbiavimo 
susitarimus pasirengimo ir atsako 
planavimo srityje.

Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Sąjungos institucijomis, 
tarnybomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, teikia valstybėms narėms 
ir Komisijai mokslines ir technines 
profesines konsultacijas ir žinias pagal 
atitinkamus su Komisija sudarytus 
bendradarbiavimo susitarimus pasirengimo 
ir atsako planavimo srityje.

Or. es
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Pakeitimas 360
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

a) prisideda rengiant, reguliariai 
peržiūrint ir atnaujinant pasirengimo 
planus ir su konkrečiomis grėsmėmis 
susijusius pasirengimo veiksmų planus, 
kuriuos turi patvirtinti Sveikatos saugumo 
komitetas;

a) prisideda rengiant, reguliariai 
peržiūrint ir atnaujinant pasirengimo 
tarpsektorinius planus ir su konkrečiomis 
grėsmėmis susijusius pasirengimo 
tarpsektorinius veiksmų planus, kuriuos 
turi patvirtinti Sveikatos saugumo 
komitetas;

Or. es

Pakeitimas 361
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rengia pasirengimo stebėsenos ir 
vertinimo sistemas bei pasirengimo 
rodiklius;

b) rengia pasirengimo stebėsenos ir 
vertinimo sistemas bei pasirengimo 
rodiklius; šiuo atžvilgiu Centras teikia 
suderintus nurodymus dėl bendrų rodiklių 
naudojimo ir veiksmų, kurių reikia imtis 
rimtų pavojų sveikatai, epidemijų ar 
pandemijų atveju, įskaitant infekcijos 
rodiklius, pagrįstus reprodukcijos (R) 
skaičiais infekcinių ligų atveju kaip 
pagrindu imtis ribojamųjų veiksmų, 
suderintą epidemijos, diagnostikos ir 
mirtingumo duomenų rinkimą, tyrimo 
metodikų naudojimą, karantinus ir kitus 
judėjimo apribojimus, kelionių ir pacientų 
izoliacijos reikalavimus; šie bendrieji 
rodikliai taip pat apima kitus pavojus 
sveikatai, įskaitant geriamajame 
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vandenyje esančias chemines medžiagas 
ir mikroplastikus;

Or. en

Pakeitimas 362
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rengia pasirengimo stebėsenos ir 
vertinimo sistemas bei pasirengimo 
rodiklius;

b) padeda rengti pasirengimo 
stebėsenos ir vertinimo sistemas bei 
pasirengimo rodiklius;

Or. fr

Pakeitimas 363
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro palankesnes sąlygas atlikti 
valstybių narių pasirengimo ir atsako 
planavimo įsivertinimus ir išorės vertinimą, 
taip pat prisideda prie pasirengimo ir 
atsako planavimo ataskaitų teikimo ir 
audito pagal Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 
straipsnius;

c) įvertina ir patikrina valstybių 
narių pasirengimą ir reagavimo 
planavimą, taip pat sudaro palankesnes 
sąlygas atlikti valstybių narių pasirengimo 
ir atsako planavimo įsivertinimus ir išorės 
vertinimą, taip pat prisideda prie 
pasirengimo ir atsako planavimo ataskaitų 
teikimo ir audito pagal Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 
straipsnius;
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Or. en

Pakeitimas 364
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro palankesnes sąlygas atlikti 
valstybių narių pasirengimo ir atsako 
planavimo įsivertinimus ir išorės vertinimą, 
taip pat prisideda prie pasirengimo ir 
atsako planavimo ataskaitų teikimo ir 
audito pagal Reglamento (ES) …/… [OL: 
įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 
straipsnius;

c) sudaro palankesnes sąlygas atlikti 
valstybių narių pasirengimo ir atsako 
planavimo įsivertinimus ir nepriklausomą 
išorės vertinimą, taip pat prisideda prie 
pasirengimo ir atsako planavimo ataskaitų 
teikimo ir audito pagal Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 
straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 365
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rengia pratybas, įgyvendinamų ir 
įgyvendintų veiksmų apžvalgas ir 
organizuoja pajėgumų stiprinimo veiklą 
nustatytiems pasirengimo pajėgumų ir 
gebėjimų trūkumams šalinti;

e) rengia pratybas, testavimus 
nepalankiausiomis sąlygomis, 
įgyvendinamų ir įgyvendintų veiksmų 
apžvalgas ir organizuoja pajėgumų 
stiprinimo veiklą nustatytiems pasirengimo 
pajėgumų ir gebėjimų trūkumams šalinti;

Or. en
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Pakeitimas 366
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su 
pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės 
pasirengimu;

h) plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su 
pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės 
pasirengimu, visų pirma atsižvelgdamas į 
riziką, susijusią su pagrindinių 
neužkrečiamųjų ligų priežastimis ir 
gydymu;

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pakeitimas 367
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su 
pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės 
pasirengimu;

h) remia valstybes nares plėtojant 
tikslinę veiklą, susijusią su pažeidžiamomis 
grupėms ir bendruomenės pasirengimu;

Or. en
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Pakeitimas 368
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su 
pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės 
pasirengimu;

h) plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su 
pažeidžiamų grupių ir bendruomenės 
pasirengimo modeliais;

Or. en

Pakeitimas 369
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato 
trūkumus, teikia rekomendacijas dėl 
sveikatos priežiūros sistemų stiprinimo, 
kurios prireikus turi būti įgyvendinamos 
padedant Sąjungai, taip pat nustato 
minimaliuosius tyrimų pajėgumus 
valstybėms narėms, kad jos galėtų stebėti 
galimus ligų protrūkius;

Or. en

Pakeitimas 370
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) padeda valstybėms narėms įvertinti 
savo sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius ir susijusį pavojų sveikatai, 
užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi 
būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 371
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) remdamasis standartizuotais 
rodikliais ir apibrėžtimis, vertina sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi 
būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 372
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) vertina nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti 
užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti 
jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

Or. cs

Pakeitimas 373
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) padeda vertinti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, 
užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi 
būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;

Or. fr

Pakeitimas 374
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) remdamasis nustatytais rodikliais, 
vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 375
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) vertina ir tikrina nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, 
užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi 
būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 376
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) teikia rekomendacijas dėl 
medicinos priemonių, vaistų, terapinių 
priemonių ir asmeninių apsaugos 
priemonių įsigijimo ir mažiausio 
reikalingo kiekio; prireikus atnaujina 
tokias rekomendacijas ir prižiūri, ar 
pakanka atsargų valstybių narių 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 377
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skelbia sveikatos sistemų 
pajėgumų vertinimus kartu su pateiktomis 
rekomendacijomis, užtikrindamas visišką 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 378
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) stiprina Centro modeliavimo, 
numatymo ir prognozavimo pajėgumus, ir

j) stiprina Centro ir valstybių narių 
modeliavimo, numatymo ir prognozavimo 
pajėgumus, ir

Or. en

Pakeitimas 379
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) prižiūri Centro, Komisijos ir 
valstybių narių ekspertų reguliaraus 
delegavimo mechanizmus.;

k) prižiūri Centro, Komisijos ir 
valstybių narių aukšto lygio ekspertų 
reguliaraus delegavimo mechanizmus.;

Or. fr

Pakeitimas 380
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Centras Komisijos prašymu teikia 
konkrečias užkrečiamųjų ligų grėsmių 
prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir 
rekomendacijas.“;

1a. Centras Komisijos prašymu teikia 
konkrečias užkrečiamųjų ligų ir kitų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir 
rekomendacijas.“;

Or. en
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Pakeitimas 381
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Centras Komisijos prašymu teikia 
konkrečias užkrečiamųjų ligų grėsmių 
prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir 
rekomendacijas.“;

1a. Centras Komisijos prašymu teikia 
konkrečias užkrečiamųjų ligų ar kitų 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir 
rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 382
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

Centras gali skatinti arba inicijuoti jo 
užduotims įgyvendinti būtinas mokslines 
studijas, taikomąsias mokslines studijas ir 
projektus dėl jo veiklos pagrįstumo 
analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras 
vengia Komisijos, valstybių narių ir 
Sąjungos tyrimo ir sveikatos programų 
dubliavimo ir prireikus užtikrina 
visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų 
sektoriaus ryšį.

Centras gali skatinti arba inicijuoti jo 
užduotims įgyvendinti būtinas mokslines 
studijas, taikomąsias mokslines studijas ir 
projektus dėl jo veiklos pagrįstumo 
analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras 
vengia Komisijos, valstybių narių ir 
Sąjungos tyrimo ir sveikatos programų 
dubliavimo ir užtikrina visuomenės 
sveikatos ir mokslinių tyrimų sektoriaus 
ryšį, skatindamas viešojo ir privačiojo 
sektorių dalyvavimą naujose 
koordinavimo ir bendradarbiavimo 
platformose ir forumuose, siekiant 
pagerinti atsaką į sveikatos krizes.

Or. es
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Pakeitimas 383
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras gali skatinti arba inicijuoti jo 
užduotims įgyvendinti būtinas mokslines 
studijas, taikomąsias mokslines studijas ir 
projektus dėl jo veiklos pagrįstumo 
analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras 
vengia Komisijos, valstybių narių ir 
Sąjungos tyrimo ir sveikatos programų 
dubliavimo ir prireikus užtikrina 
visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų 
sektoriaus ryšį.

Centras gali skatinti arba inicijuoti jo 
užduotims įgyvendinti būtinas mokslines 
studijas, taikomąsias mokslines studijas ir 
projektus dėl jo veiklos pagrįstumo 
analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras 
vengia Komisijos, valstybių narių, 
Sąjungos ir PSO tyrimo ir sveikatos 
programų dubliavimo ir prireikus užtikrina 
visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų 
sektoriaus ryšį.

Or. en

Pakeitimas 384
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti pirmoje 
pastraipoje nurodytas studijas, Centras 
turi turėti prieigą prie sveikatos duomenų, 
kurie prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti 
naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių 
tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais. Atlikdamas pirmoje 
pastraipoje nurodytas studijas, Centras 
taip pat naudojasi kitais svarbiais 
duomenimis, pvz., apie aplinkos bei 

Išbraukta.
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socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Or. en

Pagrindimas

EDAPP pažymi, kad dabartinė formuluotė nėra visiškai suderinta su tikslų ribojimo principu.

Pakeitimas 385
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami sveikatos 
priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos 
formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami tik 
sveikatos priežiūros, sveikatos mokslinių 
tyrimų, taip pat politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais sveikatos srityje. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius, 
įrodžius šių duomenų naudojimo 
būtinumą ir proporcingumą.“;

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 386
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
Reglamentų (ES) 2016/6794 ir (ES) 
2018/1725 ir Direktyvos 2002/58/EB dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Or. en

Pakeitimas 387
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami sveikatos 
priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos 
formavimo ir reguliavimo tikslais. 

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami, laikantis BDAR nustatytų 
taisyklių ir galiojančių nacionalinių 
taisyklių, arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami sveikatos 
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Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.;

priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos 
formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.;

Or. fr

Pakeitimas 388
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami sveikatos 
priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos 
formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje 
nurodytas studijas, Centras turi turėti 
prieigą prie sveikatos duomenų, kurie 
prieinami arba kuriais keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir 
taikomosiomis programomis, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių Sąjungos ir 
valstybių narių lygmeniu, kad sveikatos 
duomenys galėtų būti naudojami sveikatos 
priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos 
formavimo ir reguliavimo tikslais. 
Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas 
studijas, Centras taip pat naudojasi kitais 
svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos 
bei socialinius ir ekonominius veiksnius.“;

Or. en

Pakeitimas 389
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras laiku pateikia pirmoje pastraipoje 
nurodytus tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 390
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Centras naudoja savo išteklius ir 
naudojasi etaloninėmis laboratorijomis, 
kad galėtų atlikti tyrimus vietoje, rinkti ir 
analizuoti duomenis, jei nėra patikimų 
duomenų ir kitos atitinkamos 
nacionalinės ar Sąjungos institucijos ar 
tarnybos neatlieka tyrimų.

Or. en

Pakeitimas 391
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Centras konsultuoja Komisiją ir 
kitas Sąjungos institucijas ar tarnybas 
tyrimo ir visuomenės sveikatos studijų 
planavimo ir prioritetų nustatymo 

4. Centras konsultuoja Komisiją, 
atitinkamas Sąjungos institucijas ar 
tarnybas ir visuomenės sveikatos ekspertus 
tyrimo ir visuomenės sveikatos studijų 
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klausimais.“; planavimo ir prioritetų nustatymo 
klausimais.“;

Or. en

Pakeitimas 392
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras teikia mokslinę nuomonę jo 
kompetencijai priklausančiais klausimais:

Centras teikia nepriklausomą mokslinę 
nuomonę jo kompetencijai priklausančiais 
klausimais:

Or. en

Pakeitimas 393
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gavus Komisijos prašymą; ir c) gavus Komisijos prašymą; arba

Or. cs

Pakeitimas 394
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sveikatos saugumo komiteto 
prašymu;

Or. en

Pakeitimas 395
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kartu su 1 dalyje nurodytais 
prašymais pateikti mokslinę nuomonę 
išsamiai paaiškinamas spręstinas mokslinis 
klausimas ir nurodoma jo svarba Sąjungai, 
taip pat pateikiama pakankama pagalbinė 
informacija.

2. Kartu su 1 dalyje nurodytais 
prašymais pateikti mokslinę nuomonę 
išsamiai paaiškinamas spręstinas mokslinis 
klausimas ir nurodoma jo svarba ar 
reikalingumas Sąjungai, taip pat 
pateikiama pakankama pagalbinė 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 396
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras pateikia mokslines 
nuomones per abiejų pusių sutartą 
laikotarpį.

3. Centras pateikia mokslines 
nuomones per su prašymą pateikusia 
šalimi sutartą laikotarpį.

Or. fr
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Pakeitimas 397
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras pateikia mokslines 
nuomones per abiejų pusių sutartą 
laikotarpį.

3. Centras pateikia mokslines 
nuomones, teikiamas pagal prašymą, per 
laikotarpį, sutartą su prašymo pateikėju.

Or. cs

Pakeitimas 398
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai skirtingi prašymai pateikiami 
tuo pačiu klausimu arba kai prašymas 
pateikiamas nesilaikant 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, Centras, pasikonsultavęs su 
prašymą pateikusia institucija arba 
valstybe nare, gali atsisakyti pateikti 
mokslinę nuomonę arba pasiūlyti pataisyti 
prašymą. Jei prašymas atmetamas, 
prašymą pateikusiai institucijai arba 
valstybei narei nurodomos prašymo 
atmetimo priežastys.

4. Kai skirtingi prašymai pateikiami 
tuo pačiu klausimu arba kai prašymas 
pateikiamas nesilaikant 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, Centras, pasikonsultavęs su 
prašymo pateikėju, gali atsisakyti pateikti 
mokslinę nuomonę arba pasiūlyti pataisyti 
prašymą. Jei prašymas atmetamas, 
prašymo pateikėjui nurodomos prašymo 
atmetimo priežastys.

Or. cs

Pakeitimas 399
Stanislav Polčák
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai Centras jau pateikė mokslinę 
nuomonę prašyme nurodyta konkrečia 
tema ir padaro išvadą, kad nėra mokslinio 
pagrindo, kuris pateisintų pakartotinį 
klausimo nagrinėjimą, šią išvadą 
grindžianti informacija perduodama 
prašymą pateikusiai institucijai arba 
valstybei narei.

5. Kai Centras jau pateikė mokslinę 
nuomonę prašyme nurodyta konkrečia 
tema ir padaro išvadą, kad nėra mokslinio 
pagrindo, kuris pateisintų pakartotinį 
klausimo nagrinėjimą, šią išvadą 
grindžianti informacija perduodama 
prašymo pateikėjui.

Or. cs

Pakeitimas 400
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Prieš paskelbdamas mokslinę 
nuomonę, Centras konsultuojasi su 
visuomenės sveikatos ekspertais ir 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant 
patariamąjį forumą ir PSO.

Or. en

Pakeitimas 401
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda Komisijai 
valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) ir užtikrindamas gebėjimą 
koordinuotai reaguoti kartu su valstybėmis 
narėmis.

1. Centras padeda Komisijai 
valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) ir užtikrindamas gebėjimą 
koordinuotai reaguoti kartu su valstybėmis 
narėmis, visų pirma ekstremaliųjų 
sveikatos srities situacijų ir ligų protrūkių 
atveju.

Or. fr

Pakeitimas 402
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras padeda Komisijai 
valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) ir užtikrindamas gebėjimą 
koordinuotai reaguoti kartu su valstybėmis 
narėmis.

1. Centras padeda Komisijai 
valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) ir užtikrindamas gebėjimą 
koordinuotai ir laiku reaguoti kartu su 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 403
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia informaciją, profesines 
žinias, konsultacijas ir rizikos vertinimą 

b) teikia informaciją, profesines 
žinias, konsultacijas, mokymus ir rizikos 
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valstybėms narėms ir Komisijai ir vertinimą valstybėms narėms ir Komisijai 
ir

Or. en

Pakeitimas 404
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad SĮRS efektyviai 
sietųsi su kitomis Sąjungos pranešimo apie 
pavojų sistemomis.

c) užtikrina, kad SĮRS efektyviai 
sietųsi su kitomis Sąjungos pranešimo apie 
pavojų sistemomis, visų pirma 
nacionalinėmis pranešimo apie pavojų 
sistemomis.

Or. fr

Pakeitimas 405
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad SĮRS efektyviai 
sietųsi su kitomis Sąjungos pranešimo apie 
pavojų sistemomis.

c) užtikrina, kad SĮRS efektyviai 
sietųsi su kitomis Sąjungos ir tarptautinio 
pranešimo apie pavojų sistemomis ir 
duomenų bazėmis.

Or. en

Pakeitimas 406
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Centras bendradarbiauja su 
Komisija, SSK ir valstybėmis narėmis, kad 
pagerintų svarbių duomenų teikimą per 
SĮRS, siekdamas automatizuoti procesą ir 
integruoti jį į nacionalines priežiūros 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 407
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, 
dirbtinio intelekto modelių ar kitų 
automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo technologijų, naudojimą, 
remdamasis valstybių narių sukurtomis 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijomis ir nustatydamas SĮRS 
funkcinius reikalavimus.

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų ar kitų 
automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo technologijų, naudojimą, 
remdamasis valstybių narių sukurtomis 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijomis ir nustatydamas SĮRS 
funkcinius reikalavimus. Visose sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo programose 
turi būti naudojamos privatumo didinimo 
technologijos ir jos turi būti 
suprojektuotos laikantis duomenų kiekio 
mažinimo, tikslų ribojimo ir saugojimo 
apribojimo principų. Bet koks 
technologinių ar organizacinių sprendimų 
diegimas, susijęs su naujomis duomenų 
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rinkimo ir naudojimo formomis, 
vykdomas tik atlikus duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EDAPP rekomendacija.

Pakeitimas 408
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto modelių ar kitų automatizuoto 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijų, naudojimą, remdamasis 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis ir 
nustatydamas SĮRS funkcinius 
reikalavimus.

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto modelių ar kitų automatizuoto 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijų, naudojimą, remdamasis 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis, 
kurios naudojamos tik kovojant su 
pandemija ir įrodžius, kad jos yra 
tinkamos, reikalingos ir proporcingos, 
visiškai laikantis Reglamento (ES) 
2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB, ir 
nustatydamas SĮRS funkcinius 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 409
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto modelių ar kitų automatizuoto 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijų, naudojimą, remdamasis 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis ir 
nustatydamas SĮRS funkcinius 
reikalavimus.

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto ir kompiuterinio modeliavimo 
bei simuliacijos modelių ar kitų 
automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo technologijų, naudojimą, 
remdamasis valstybių narių sukurtomis 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijomis ir nustatydamas SĮRS 
funkcinius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 410
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant 
šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto modelių ar kitų automatizuoto 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijų, naudojimą, remdamasis 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis ir 
nustatydamas SĮRS funkcinius 
reikalavimus.

3. Centras bendradarbiauja su 
Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu 
nuolatinių SĮRS atnaujinimų klausimais, 
įskaitant šiuolaikinių technologijų, pvz., 
skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio 
intelekto modelių ar kitų automatizuoto 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijų, naudojimą, remdamasis 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis ir 
nustatydamas SĮRS funkcinius 
reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 411
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Centras, kaip duomenų tvarkytojas, 
yra atsakingas už asmens duomenų 
tvarkymo operacijų, atliekamų SĮRS, 
saugumą ir konfidencialumą, taip pat už 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
taikomųjų programų sąveikumą, laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2018/1725* 33 straipsnyje, 34 
straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnyje 
nustatytų įpareigojimų.

5. Centras yra atsakingas už asmens 
duomenų tvarkymo operacijų, atliekamų 
SĮRS, saugumą ir konfidencialumą, taip pat 
už sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
taikomųjų programų sąveikumą, laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2018/1725* 33 straipsnyje, 34 
straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnyje 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EDAPP rekomendacija.

Pakeitimas 412
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Centras, kaip duomenų tvarkytojas, 
yra atsakingas už asmens duomenų 
tvarkymo operacijų, atliekamų SĮRS, 
saugumą ir konfidencialumą, taip pat už 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
taikomųjų programų sąveikumą, laikantis 

5. Centras yra atsakingas už asmens 
duomenų tvarkymo operacijų, atliekamų 
SĮRS, saugumą ir konfidencialumą, taip pat 
už sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
taikomųjų programų sąveikumą, laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2018/1725* 33 straipsnyje, 34 
straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnyje 
nustatytų įpareigojimų.

(ES) 2018/1725* 33 straipsnyje, 34 
straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnyje 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 413
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras laiku pateikia skubius 
rizikos vertinimus pagal Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei 
kyla grėsmė, nurodyta to reglamento 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, įskaitant grėsmę iš žmogaus 
gautoms medžiagoms, tokioms kaip 
kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias 
gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyta grėsmė.

1. Centras laiku pateikia pačius 
skubiausius rizikos vertinimus pagal 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei kyla 
grėsmė, nurodyta to reglamento 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, įskaitant grėsmę iš žmogaus 
gautoms medžiagoms, tokioms kaip 
kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias 
gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyta grėsmė.

Or. fr

Pakeitimas 414
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras laiku pateikia skubius 1. Centras nedelsdamas pateikia 
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rizikos vertinimus pagal Reglamento (ES) 
…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
numerį [ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei 
kyla grėsmė, nurodyta to reglamento 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, įskaitant grėsmę iš žmogaus 
gautoms medžiagoms, tokioms kaip 
kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias 
gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyta grėsmė.

skubius mokslinius rizikos vertinimus 
pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei kyla 
grėsmė, nurodyta to reglamento 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, įskaitant grėsmę iš žmogaus 
gautoms medžiagoms, tokioms kaip 
kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias 
gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyta grėsmė.

Or. fr

Pakeitimas 415
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu remiantis šiuolaikiniais 
autoritetingais moksliniais duomenimis 
nustatoma, kad rizikos vertinimas 
pateiktas pavėluotai, toks vėlavimas gali 
būti laikomas nusikalstamu ir dėl jo gali 
būti pareikštas ieškinys.

Or. fr

Pakeitimas 416
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Centras kiekvienais metais atlieka 
biologinių veiksnių grėsmės analizę, kad 
suformuotų labiau suderintą grėsmės ir 
rizikos suvokimą visose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 417
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos vertinime, kaip 
koordinavimo Sveikatos saugumo komitete 
pagrindas, pateikiamos bendrosios ir 
tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo.

2. Rizikos vertinimuose, minimuose 1 
dalyje, kaip koordinavimo Sveikatos 
saugumo komitete pagrindas, pateikiamos, 
kai tai įmanoma, bendrosios ir tikslinės 
rekomendacijos dėl reagavimo, įskaitant 
(bet tuo neapsiribojant):
a) sveikatos krizės raidos ir pavojaus 
sveikatai prognozę;
b) vaistų, vakcinų, medicinos 
įrangos, apsaugos priemonių ir ligoninių 
pajėgumų poreikio prognozę;
c) pažeidžiamų visuomenės grupių, 
tokių kaip pacientai, kenčiantys nuo 
lėtinių ligų, pacientai, sergantys 
sunkiomis neužkrečiamosiomis ligomis, 
pagyvenę žmonės, vaikai, nėščios moterys 
ir profesijos, kuriose yra didelė infekcijos 
ar perdavimo rizika, įskaitant specifinius 
vaistų poreikius ir ligoninės pajėgumus 
pažeidžiamiausioms grupėms, nustatymą;
d) galimų apsaugos priemonių 
nustatymą ir jų veiksmingumo įvertinimą;
e) galimo poreikio aktyvuoti sveikatos 
darbo grupę ir Sąjungos civilinės saugos 
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mechanizmą įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 418
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos vertinime, kaip 
koordinavimo Sveikatos saugumo komitete 
pagrindas, pateikiamos bendrosios ir 
tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo.

2. Rizikos vertinime, kaip 
koordinavimo Sveikatos saugumo komitete 
pagrindas, pateikiamos bendrosios ir 
tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo. 
Centras, remdamasis PSO ar kitų 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
rekomendacijomis, teikia valstybėms 
narėms privalomus nurodymus ir gaires.

Or. en

Pakeitimas 419
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos vertinime, kaip 
koordinavimo Sveikatos saugumo komitete 
pagrindas, pateikiamos bendrosios ir 
tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo.

2. Rizikos moksliniame vertinime, 
kaip koordinavimo Sveikatos saugumo 
komitete pagrindas, pateikiamos 
bendrosios ir tikslinės rekomendacijos dėl 
reagavimo.

Or. fr
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Pakeitimas 420
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras 
koordinuoja skubių rizikos vertinimų 
rengimą, prireikus įtraukdamas valstybių 
narių ekspertus ir atitinkamas tarnybas.

3. Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras 
koordinuoja skubių rizikos vertinimų 
rengimą, įtraukdamas valstybių narių, 
visuomenės sveikatos ekspertus ir 
atitinkamas tarnybas bei organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 421
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras 
koordinuoja skubių rizikos vertinimų 
rengimą, prireikus įtraukdamas valstybių 
narių ekspertus ir atitinkamas tarnybas.

3. Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras 
koordinuoja skubių rizikos vertinimų 
rengimą, sistemingai įtraukdamas 
valstybių narių ekspertus ir atitinkamas 
tarnybas.

Or. fr

Pakeitimas 422
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Centras bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, kad pagerintų 
valstybių narių rizikos vertinimo 
pajėgumus, ir prireikus šioje srityje rengia 
mokymus.

Or. en

Pakeitimas 423
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionaliniu atsaku į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai;

a) nacionaliniu atsaku į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, 
įskaitant kelionių apribojimus ir kitus 
judėjimo bei žmonių susibūrimo 
apribojimus, taip pat karantino 
reikalavimus ir karantinų priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 424
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionaliniu atsaku į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai;

a) nacionaliniu ar tarpregioniniu 
atsaku į didelę tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmę sveikatai;

Or. en
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Pakeitimas 425
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Sąjungos atsaku į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 426
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybėms narėms skirtomis 
gairėmis dėl didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai prevencijos ir 
kontrolės.

b) valstybėms narėms skirtomis 
bendromis gairėmis dėl didelės 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai 
prevencijos, valdymo ir kontrolės.

Or. en

Pakeitimas 427
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) rekomendacija dislokuoti sveikatos 
darbo grupę arba aktyvuoti Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 428
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybės narės, 
trečiosios šalys, visų pirma ES šalys 
partnerės, ir tarptautinės organizacijos 
(ypač PSO) gali prašyti Centro pateikti 
mokslinę ir techninę pagalbą bet kurioje jo 
kompetencijai priklausančioje srityje. Ši 
pagalba gali apimti ir paramą Komisijai ir 
valstybėms narėms plėtojant technines 
gaires dėl geros praktikos ir apsaugos 
priemonių, kurių imamasi reaguojant į 
grėsmes žmonių sveikatai, šiuo tikslu 
teikiama ekspertų pagalba, sutelkiamos ir 
koordinuojamos tyrimo komandos. Centras 
teikia mokslines ir technines profesines 
žinias ir pagalbą pagal savo finansinį 
pajėgumą ir įgaliojimus ir atsižvelgdamas į 
atitinkamus su Komisija sudarytus 
bendradarbiavimo susitarimus.

2. Komisija, valstybės narės, 
trečiosios šalys, visų pirma ES šalys 
partnerės, ir tarptautinės organizacijos 
(ypač PSO) gali prašyti Centro pateikti 
mokslinę ir techninę pagalbą bet kurioje jo 
kompetencijai priklausančioje srityje. Ši 
pagalba gali apimti ir paramą Komisijai ir 
valstybėms narėms plėtojant technines 
gaires dėl geros praktikos ir apsaugos 
priemonių, kurių imamasi reaguojant į 
grėsmes žmonių sveikatai, šiuo tikslu 
teikiama ekspertų pagalba, sutelkiamos ir 
koordinuojamos tyrimo komandos bei 
vertinamas reagavimo priemonių 
veiksmingumas. Centras teikia mokslines 
ir technines profesines žinias ir pagalbą 
pagal savo finansinį pajėgumą ir 
įgaliojimus ir atsižvelgdamas į atitinkamus 
su Komisija sudarytus bendradarbiavimo 
susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 429
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
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Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, taip pat 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų 
srityse.“;

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų ir 
pranešimo apie riziką srityse. Tose 
programose atsižvelgiama į poreikį 
atnaujinti mokymus ir laikomasi 
proporcingumo principo bei valstybių 
narių mokymo poreikių.“;

Or. en

Pakeitimas 430
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, taip pat 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų 
srityse.“;

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, 
reagavimo į visuomenės sveikatos krizes, 
taip pat visuomenės sveikatos mokslinių 
tyrimų srityse.“;

Or. en

Pakeitimas 431
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, taip pat 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų 
srityse.“;

6. Centras atitinkamai remia ir 
koordinuoja mokymo programas, ypač 
epidemiologinės priežiūros ir srities 
tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų ir 
bendruomenės sveikatos atsako srityse.

Or. en

Pakeitimas 432
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras koordinuoja duomenų 
rinkimą, tvirtinimą, analizę ir duomenų 
platinimą Sąjungos lygiu.“;

1. Centras koordinuoja duomenų 
standartizavimą, rinkimą, tvirtinimą, 
analizę ir duomenų platinimą Sąjungos 
lygiu.“;

Or. en

Pakeitimas 433
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 a dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Centras renka duomenis ir 
informaciją ir jis užtikrins ryšius su 
atitinkamais mokslinių tyrimų duomenimis 
ir atliktais darbais, susijusiais su:

1a. Prižiūrint Komisijai, Centras renka 
duomenis ir informaciją ir jis užtikrins 
ryšius su atitinkamais mokslinių tyrimų 
duomenimis ir atliktais darbais, susijusiais 
su:

Or. en

Pakeitimas 434
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 
Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti 
Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai numerį 
[ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a 
punkto i ir ii papunkčiuose, epidemiologine 
priežiūra;

a) užkrečiamųjų ligų, kitų grėsmių 
sveikatai, pvz., nenuspėjamo žinomų ar 
nežinomų sunkių pagrindinių 
neužkrečiamųjų ligų ar lėtinių ligų 
padidėjimo, ir susijusių specifinių 
sveikatos problemų, nurodytų Reglamento 
(ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologine priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 435
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 a dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) epideminių situacijų pokyčiais, 
įskaitant modeliavimą, numatymą ir 
scenarijų rengimą;

b) epideminių situacijų pokyčiais, 
įskaitant modeliavimą, numatymą ir 
scenarijų rengimą, pažeidžiamų grupių 
vertinimą ir specifinio vaistų, įrangos ir 
ligoninių pajėgumų poreikio prognozę;

Or. en

Pakeitimas 436
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neįprastais epideminiais reiškiniais 
ar naujomis nežinomos kilmės 
užkrečiamosiomis ligomis, taip pat ir 
trečiosiose šalyse;

c) neįprastais epideminiais reiškiniais 
ar naujomis nežinomos kilmės 
užkrečiamosiomis ligomis, įskaitant 
zoonozinių ligų išplitimą tiek Sąjungoje, 
tiek trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 437
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neįprastais epideminiais reiškiniais 
ar naujomis nežinomos kilmės 
užkrečiamosiomis ligomis, taip pat ir 
trečiosiose šalyse;

c) neįprastais epideminiais reiškiniais 
ar naujomis nežinomos kilmės 
užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis 
ligomis, taip pat ir trečiosiose šalyse;

Or. en
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Pakeitimas 438
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sveikatos priežiūros sistemų 
duomenimis, kurių reikia tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai valdyti.“;

e) nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų duomenimis, kurių reikia 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai valdyti.“;

Or. cs

Pakeitimas 439
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Centro rekomendacijų dėl 
valstybių narių atsakomųjų priemonių 
įgyvendinimu ir rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 440
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gydymo procedūromis ir 
protokolu, taip pat atvejų valdymu.

Or. en

Pakeitimas 441
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir 
kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis ir atitinkamais partneriais, 
trečiosiomis šalimis, PSO, kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis, 
mokslininkų bendruomene ir pilietine 
visuomene, kartu užtikrinant patikimas 
apsaugos priemones, susijusias su 
skaidrumu ir atskaitomybe;

Or. en

Pakeitimas 442
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir 

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir 



PE691.216v01-00 222/248 AM\1228808LT.docx

LT

kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, 
užtikrindamas patikimas apsaugos 
priemones, susijusias su skaidrumu ir 
atskaitomybe, ir

Or. en

Pakeitimas 443
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir 
kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir

c) artimai bendradarbiauja su 
duomenų rinkimo srityje Sąjungoje 
dirbančių organizacijų kompetentingomis 
institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir 
kitomis tarptautinėmis organizacijomis, 
visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 
2018/1725, įskaitant jo V skyrių, ir

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EDAPP rekomendacija.

Pakeitimas 444
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, įskaitant 
anoniminius duomenis ir duomenis, 
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naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo 
tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

kuriems suteikiami pseudonimai, laikantis 
duomenų kiekio mažinimo principo, 
apibrėžto Reglamento (ES) 2016/679 5 
straipsnio 1 dalies c punkte, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo 
tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

Or. en

Pakeitimas 445
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo 
tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

d) pagal Reglamentus (ES) 2016/679 
ir (ES) 2018/1725 ir Direktyvą 
2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo 
tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

Or. en
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Pakeitimas 446
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti 
naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių 
tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra; 
suteikia ir palengvina kontroliuojamą 
prieigą prie sveikatos duomenų, kad būtų 
remiami visuomenės sveikatos moksliniai 
tyrimai.“;

Or. en

Pagrindimas

EDAPP pažymi, kad ši formuluotė nėra visiškai suderinta su tikslų ribojimo principu.

Pakeitimas 447
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, 
politikos formavimo ir reguliavimo 

d) pagal duomenų apsaugos taisykles 
rengia sprendimus, kaip pasiekti 
atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų 
prieinami arba kuriais būtų keičiamasi 
naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad 
sveikatos duomenys galėtų būti naudojami 
tik sveikatos priežiūros, sveikatos 
mokslinių tyrimų, taip pat politikos 
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tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

formavimo ir reguliavimo sveikatos srityje 
tikslais; suteikia ir palengvina 
kontroliuojamą prieigą prie sveikatos 
duomenų, kad būtų remiami visuomenės 
sveikatos moksliniai tyrimai.“;

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 448
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neatidėliotinais atvejais, susijusiais 
su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu 
arba jos plitimo tarp valstybių narių 
spartumu, Europos vaistų agentūros 
prašymu Centras objektyviu, patikimu ir 
lengvai prieinamu būdu pateikia 
epidemiologines prognozes, kaip nurodyta 
5 straipsnio 4 dalies g punkte, remdamasis 
geriausia turima informacija.

4. Neatidėliotinais atvejais, susijusiais 
su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu 
arba jos plitimo tarp valstybių narių 
spartumu, Komisijos, Europos vaistų 
agentūros arba valstybės narės prašymu 
Centras objektyviu, patikimu, skaidriu ir 
lengvai prieinamu būdu pateikia 
epidemiologines prognozes, kaip nurodyta 
5 straipsnio 4 dalies g punkte, remdamasis 
geriausia turima informacija.

Or. en

Pakeitimas 449
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Neatidėliotinais atvejais, susijusiais 
su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu 
arba jos plitimo tarp valstybių narių 
spartumu, Europos vaistų agentūros 
prašymu Centras objektyviu, patikimu ir 
lengvai prieinamu būdu pateikia 
epidemiologines prognozes, kaip nurodyta 
5 straipsnio 4 dalies g punkte, remdamasis 
geriausia turima informacija.

4. Neatidėliotinais atvejais, susijusiais 
su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu 
arba jos plitimo tarp valstybių narių 
spartumu, Komisijos, valstybių narių arba 
Europos vaistų agentūros prašymu Centras 
objektyviu, patikimu ir lengvai prieinamu 
būdu pateikia epidemiologines prognozes, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalies g 
punkte, remdamasis geriausia turima 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 450
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija priima deleguotuosius 
aktus pagal [x] straipsnį, kuriais papildo 
šį reglamentą nustatydama duomenų 
subjektų kategorijas, patenkančias į 
duomenų tvarkymo sritį, ir tvarkomų 
asmens duomenų kategorijas, kartu 
pateikdama konkrečių priemonių, 
kuriomis saugomos susijusių duomenų 
subjektų teisės ir laisvės, aprašymą, 
laikantis atitinkamų duomenų apsaugos 
teisės aktų, visų pirma atsižvelgiant į 
konkrečias apsaugos priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
ar neteisėtai prieigai prie duomenų ar jų 
perdavimui, ir nurodant duomenų 
saugojimo laikotarpius.

Or. en
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Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 451
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių, ar 
Centro ir Komisijos pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu vykdant pareigas 
pagal Reglamentą (EB) 2018/1725.

Or. en

Pakeitimas 452
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Centras tvarko asmens duomenis, 
visų pirma sveikatos duomenis, susijusius 
su asmenimis, kurių tapatybė nustatyta 
arba ją galima nustatyti, tik tuo atveju, kai 
įrodyta, kad tai būtina ir proporcinga. Kai 
įmanoma, laikydamasis duomenų kiekio 
mažinimo principo, Centras naudojasi 
anoniminiais duomenimis, gautais taikant 
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tokius metodus kaip randomizavimas ar 
apibendrinimas.

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 453
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras nustato pajėgumus 
mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos 
darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus 
ir ekspertus iš valstybių narių ir pagal 
stipendijų programas, kad padėtų vietos 
lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse.

1. Centras palengvina valstybių narių 
savitarpio bendradarbiavimą siekiant 
nustatyti pajėgumus mobilizuoti ir 
dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, 
įskaitant Centro darbuotojus ir ekspertus iš 
valstybių narių ir pagal stipendijų 
programas, kad padėtų vietos lygmeniu 
reaguoti į užkrečiamųjų ligų protrūkius 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.

Or. fr

Pakeitimas 454
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras nustato pajėgumus 
mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos 
darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus 
ir ekspertus iš valstybių narių ir pagal 

1. Centras nustato nuolatinius, taip 
pat padidintus pajėgumus ekstremaliųjų 
situacijų atveju mobilizuoti ir dislokuoti 
ES sveikatos darbo grupę, įskaitant Centro 



AM\1228808LT.docx 229/248 PE691.216v01-00

LT

stipendijų programas, kad padėtų vietos 
lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse.

darbuotojus ir ekspertus iš valstybių narių 
ir pagal stipendijų programas, kad padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų 
ligų protrūkius valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 455
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centras nustato pajėgumus 
mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos 
darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus 
ir ekspertus iš valstybių narių ir pagal 
stipendijų programas, kad padėtų vietos 
lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse.

1. Centras nustato pajėgumus 
mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos 
darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus, 
ekspertus iš valstybių narių, pagal 
stipendijų programas ir tarptautines bei ne 
pelno organizacijas, kad padėtų vietos 
lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų 
protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse.

Or. en

Pakeitimas 456
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Centras plėtoja pajėgumus atlikti 
tyrimus vietoje ir renka atitinkamus 
duomenis, pvz., apie užkrečiamųjų ligų 
genetinius pokyčius, naudodamas tam 



PE691.216v01-00 230/248 AM\1228808LT.docx

LT

skirtą etaloninių laboratorijų tinklą arba 
savo išteklius.

Or. en

Pakeitimas 457
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras parengia sistemą ir nustato 
procedūras su Komisija, kad būtų galima 
mobilizuoti ES sveikatos darbo grupę.

2. Centras parengia sistemą ir nustato 
procedūras su Komisija, kad būtų galima 
dislokuoti ES sveikatos darbo grupės 
nuolatinius pajėgumus ir mobilizuoti jos 
pajėgumus ekstremaliųjų situacijų atveju.

Or. en

Pakeitimas 458
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras parengia sistemą ir nustato 
procedūras su Komisija, kad būtų galima 
mobilizuoti ES sveikatos darbo grupę.

2. Centras padeda parengti sistemą ir 
nustato procedūras su Komisija, kad būtų 
galima mobilizuoti ES sveikatos darbo 
grupę.

Or. fr

Pakeitimas 459
Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras užtikrina, kad ES sveikatos 
darbo grupė būtų koordinuojama ir 
papildytų pajėgumus, apimančius Europos 
medicinos korpusą ir kitus atitinkamus 
pajėgumus pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą.

3. Centras dalyvauja užtikrinant, kad 
ES sveikatos darbo grupė būtų 
koordinuojama ir papildytų pajėgumus, 
apimančius Europos medicinos korpusą ir 
kitus atitinkamus pajėgumus pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

Or. fr

Pakeitimas 460
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras kartu su Komisija parengia ES 
sveikatos darbo grupės mobilizavimo 
sistemą, atsižvelgdamas į veiksmus pagal 
Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.

Centras kartu su Komisija parengia ES 
sveikatos darbo grupės nuolatinių 
pajėgumų dislokavimo ir mobilizavimo 
sistemą, atsižvelgdamas į veiksmus pagal 
Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.

Or. en

Pakeitimas 461
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras kartu su Komisija parengia ES Centras kartu su Komisija ir valstybėmis 
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sveikatos darbo grupės mobilizavimo 
sistemą, atsižvelgdamas į veiksmus pagal 
Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.

narėmis padeda rengti ES sveikatos darbo 
grupės mobilizavimo sistemą, 
atsižvelgdamas į veiksmus pagal 
Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.

Or. fr

Pakeitimas 462
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 5 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

5. Centras Komisijos prašymu padeda 
Centro darbuotojams ir ekspertams iš ES ir 
EEE šalių, ES šalių kandidačių ir 
potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos ir ES šalių partnerių 
plėtoti reagavimo vietoje pajėgumus ir 
profesines žinias krizių valdymo srityje.

5. Centras Komisijos prašymu padeda 
Centro darbuotojams ir ekspertams iš ES ir 
EEE šalių, ES šalių kandidačių ir 
potencialių kandidačių, taip pat Europos 
kaimynystės politikos ir ES šalių partnerių 
plėtoti reagavimo vietoje pajėgumus ir 
profesines žinias krizių valdymo srityje, 
padėdamas įgyvendinti 3 Darnaus 
vystymosi tikslo 3 uždavinį, kuriuo 
siekiama iki 2030 m. „įveikti AIDS 
epidemiją, tuberkuliozę, maliariją ir 
apleistas tropines ligas, kovoti su hepatitu, 
su per vandenį plintančiomis ligomis ir 
kitomis užkrečiamomis ligomis“.

Or. es

Pakeitimas 463
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras Komisijos ir valstybių 6. Centras Komisijos ir valstybių 



AM\1228808LT.docx 233/248 PE691.216v01-00

LT

narių prašymu gali toliau vykdyti misijas į 
valstybes nares, kad pagal savo įgaliojimus 
pateiktų rekomendacijas dėl reagavimo į 
grėsmes sveikatai.

narių prašymu gali toliau vykdyti 
nuolatines misijas į valstybes nares, kad 
pagal savo įgaliojimus pateiktų 
rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 464
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms ir Komisijai, Centras savo paties 
iniciatyva bendrauja savo kompetencijos 
srityje.

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms ir Komisijai, Centras savo paties 
iniciatyva bendrauja savo kompetencijos 
srityje. Centras užtikrina, kad visuomenė 
ar visos suinteresuotos šalys gautų 
objektyvią, patikimą, įrodymais 
grindžiamą ir lengvai prieinamą 
informaciją apie jo darbo rezultatus, 
pateikia patikrintą informaciją ir kovoja 
su dezinformacija. Centras pateikia 
informaciją plačiajai visuomenei, be kita 
ko, per tam skirtą internetinių ryšių 
portalą. Jis taip pat paskelbia 6 
straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 465
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms ir Komisijai, Centras savo paties 
iniciatyva bendrauja savo kompetencijos 
srityje.

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms, Komisijai ir Sveikatos saugumo 
komitetui, Centras savo paties iniciatyva 
bendrauja savo kompetencijos srityje.

Or. en

Pakeitimas 466
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms ir Komisijai, centras savo paties 
iniciatyva bendrauja savo kompetencijos 
srityje.

Perdavęs svarbią informaciją valstybėms 
narėms ir Komisijai, Centras savo paties 
iniciatyva perduoda informaciją apie 
grėsmes sveikatai savo kompetencijos 
srityje.

Or. cs

Pakeitimas 467
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 

Centro darbo skaidrumas suteikia 
galimybę visuomenei ir ekspertams 
suprasti Centro atsakomybę ir tikrinti jo 
mokslinio vertinimo darbą ir rezultatus. 
Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
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paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones.“;

prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę, pateikdamas 
esminę informaciją visomis Sąjungos 
kalbomis. Jis taip pat paskelbia 6 
straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas 
nuomones.“;

Or. en

Pakeitimas 468
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 
paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones.“;

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 
paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones. Informaciniai 
pranešimai turi būti derinami su SSK 
pranešimais.“;

Or. en

Pakeitimas 469
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 
paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones.

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys per trumpiausią laiką 
gautų objektyvią, patikimą, įrodymais 
grindžiamą ir lengvai prieinamą 
informaciją apie jo darbo rezultatus. 
Centras pateikia informaciją plačiajai 
visuomenei, tai atlieka taip pat ir per tam 
skirtą svetainę. Jis taip pat paskelbia 6 
straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas 
nuomones.

Or. fr

Pakeitimas 470
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 471
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama; b) 2 dalis pakeičiama taip: 
„2. Perduodamas informaciją apie 
grėsmes sveikatai, Centras stengiasi 
glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir 
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valstybėmis narėmis, kad būtų skatinamas 
būtinas nuoseklus visuomenės švietimas.“

Or. cs

Pakeitimas 472
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 473
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras bendradarbiauja 
atitinkamai su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis atsižvelgdamas į 
viešojo informavimo kampanijas.“;

3. Centras bendradarbiauja 
atitinkamai su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, PSO ir 
kitomis suinteresuotomis šalimis 
atsižvelgdamas į viešojo informavimo 
kampanijas.“;

Or. en

Pakeitimas 474
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Narių kadencija trunka trejus metus, ją 
galima pratęsti.“;

Narių kadencija trunka trejus metus, 
prireikus ją galima pratęsti.“;

Or. en

Pakeitimas 475
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies i punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe.

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe, 
taip pat į ekspertų atliekamą mokslinių 
išvadų analizę ir visuomenės supratimą 
apie Centro darbą bei rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 476
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies i punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe.

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe. 
Jei reikia, tai gali apimti kvalifikuotų 
vertėjų žodžiu (gestų kalbos, žodžiu ar 
lytimųjų ženklų) naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 477
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies i punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe.

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe 
ir visomis Sąjungos kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 478
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies i punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustato taisykles, taikomas Centre 
vartojamoms kalboms, taip pat numato 
galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro 
vidaus darbe ir išorės komunikacijos 
tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem 
atvejais visoms suinteresuotoms šalims 
užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe.

vieningai nustato taisykles, taikomas 
Centre vartojamoms kalboms, taip pat 
numato galimybę vartoti skirtingas kalbas 
Centro vidaus darbe ir išorės 
komunikacijos tikslais, atsižvelgiant į 
poreikį abiem atvejais visoms 
suinteresuotoms šalims užtikrinti galimybę 
dalyvauti Centro darbe.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti daugiakalbystę visose Europos Sąjungos institucijose ir agentūrose. Ši 
taisyklė dabar yra nustatyta ECDC, visai nereikia jos keisti (Reglamento (EB) Nr. 851/2004 
14 straipsnio 5 dalies f punktas).

Pakeitimas 479
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamojo forumo nariai nėra 
administracinės valdybos nariai. Narių 
kadencija trunka trejus metus, ją galima 
pratęsti.“;

2. Patariamojo forumo nariai nėra 
administracinės valdybos nariai. Narių 
kadencija trunka ketverius metus, ją galima 
pratęsti.“;

Or. en

Pakeitimas 480
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
18 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Direktorius gali pakviesti 
profesinių arba mokslinių institucijų, arba 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
pripažįstamos kaip turinčios patirties su 
Centro darbu susijusiose srityse, ekspertus 
ir atstovus bendradarbiauti atliekant 
konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje 
patariamojo forumo veikloje. Be to, 
Komisija gali pasiūlyti direktoriui 
ekspertus, profesinių ar mokslinių 
institucijų arba nevyriausybinių 
organizacijų atstovus pakviesti ad hoc.“;

8. Centras struktūriškai įtraukia 
visuomenės sveikatos ekspertus, 
profesinių ir mokslo įstaigų bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovus, 
visų pirma turinčius pripažintos patirties 
srityse, susijusiose su Centro darbu, taip 
pat kitose srityse, įskaitant 
neužkrečiamąsias ligas ir aplinkos 
apsaugą, į visą pagrindinę Centro, tam 
skirtų tinklų ir patariamojo forumo veiklą 
ir bendradarbiavimą vykdant konkrečias 
užduotis. Be to, Komisija ir valstybės 
narės gali pasiūlyti Centrui konsultuotis 
su profesinių arba mokslinių institucijų, 
arba nevyriausybinių organizacijų 
ekspertais arba atstovais ad hoc.“;

Or. en

Pakeitimas 481
Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
18 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Direktorius gali pakviesti profesinių 
arba mokslinių institucijų, arba 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
pripažįstamos kaip turinčios patirties su 
Centro darbu susijusiose srityse, ekspertus 
ir atstovus bendradarbiauti atliekant 
konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje 
patariamojo forumo veikloje. Be to, 
Komisija gali pasiūlyti direktoriui 
ekspertus, profesinių ar mokslinių 
institucijų arba nevyriausybinių 
organizacijų atstovus pakviesti ad hoc.“;

8. Direktorius gali pakviesti profesinių 
arba mokslinių institucijų, arba 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, 
akademikus ir gamintojus, bet jais 
neapsiribojant, kurios pripažįstamos kaip 
turinčios patirties su Centro darbu 
susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus 
bendradarbiauti atliekant konkrečias 
užduotis ir dalyvauti svarbioje patariamojo 
forumo veikloje. Be to, Komisija gali 
pasiūlyti direktoriui ekspertus, profesinių 
ar mokslinių institucijų arba 
nevyriausybinių organizacijų atstovus 
pakviesti ad hoc. Tie ekspertai 
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nedalyvauja jokiose diskusijose ir 
svarstymuose patariamajame forume ir 
yra kviečiami tik tam, kad pateiktų 
konkrečią prašomą informaciją iš anksto 
nustatyta tema.“;

Or. en

Pakeitimas 482
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

20a) 20 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip: 

4. Asmens duomenimis nėra 
naudojamasi, jie nėra pranešami, išskyrus 
tais atvejais, kai tai ypač būtina atliekant 
centro misiją. Tokiais atvejais taikomas 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo. [8]

„4. Asmens duomenimis nėra 
naudojamasi, jie nėra pranešami, išskyrus 
tais atvejais, kai tai ypač būtina atliekant 
centro misiją. Tokiais atvejais taikomas 
Reglamentas (ES) 2018/1725.“;

Or. en

Pagrindimas

Dalis atnaujinama, nes Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 nebegalioja ir buvo pakeistas 
Reglamentu (ES) 2018/1725.

Pakeitimas 483
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b) 20 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„4a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių, ar 
Centro ir Komisijos pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu vykdant pareigas 
pagal Reglamentą (EB) 2018/1725.“;

Or. en

Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 484
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20c) 20 straipsnis papildomas šia 
dalimi: 
„4b. Centras priima specialias 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
riziką, kuri gali kilti dėl netikslių ar 
neišsamių duomenų perdavimo iš 
valstybių narių duomenų bazių Centrui, 
taip pat nustato duomenų kokybės 
peržiūros procedūras.“;

Or. en
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Pagrindimas

2021 m. kovo 8 d. EDAPP oficialiosios pastabos.

Pakeitimas 485
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, nepažeisdamas 20 straipsnio, 
trečiosioms šalims neatskleidžia jo 
gaunamos informacijos, kurią reikalaujama 
laikyti paslaptyje ir kai šis reikalavimas yra 
pagrįstas, išskyrus informaciją, kuri turi 
būti paskelbta, jei to reikalauja aplinkybės, 
kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. 
Jei konfidencialią informaciją pateikė 
valstybė narė, šios informacijos negalima 
atskleisti be išankstinio šios valstybės narės 
sutikimo.

Centras, nepažeisdamas 20 straipsnio, 
trečiosioms šalims neatskleidžia jo 
gaunamos informacijos, kurią reikalaujama 
laikyti paslaptyje ir kai šis reikalavimas yra 
pagrįstas, išskyrus informaciją, kuri turi 
būti paskelbta, jei to reikalauja aplinkybės, 
kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. 
Jei konfidencialią informaciją pateikė 
valstybė narė, šios informacijos negalima 
atskleisti be išankstinio šios valstybės narės 
sutikimo, laikantis BDAR nustatytų 
taisyklių ir galiojančių nacionalinių 
taisyklių.

Or. fr

Pakeitimas 486
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, István 
Ujhelyi, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Centras užtikrina sveikatos 
duomenų konfidencialumą pagal 
valstybių narių ir Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktus.
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Or. en

Pakeitimas 487
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras kuria, diegia ir naudoja 
informacinę sistemą, galinčią keistis 
įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta 
informacija, kaip nurodyta šiame 
straipsnyje.

6. Centras kuria, diegia ir naudoja 
informacinę sistemą, galinčią keistis 
įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta 
informacija, kaip nurodyta šiame 
straipsnyje, pagal Reglamento (ES) 
2018/1725 27 ir 33 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 488
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekdamas konfidencialumo, 
Centras apsirūpina aukštos kokybės 
kibernetinio saugumo technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 489
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas



PE691.216v01-00 246/248 AM\1228808LT.docx

LT

Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Visiems Centro nariams taikomas 
visiško asmeninio skaidrumo 
reikalavimas.

Or. fr

Pakeitimas 490
Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a) įterpiamas šis straipsnis: 
„21a straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno vykdoma priežiūra

1. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas (EDAPP) atsako už 
šio reglamento nuostatų, susijusių su 
fizinių asmenų pagrindinių teisių ir 
laisvių apsauga Centrui tvarkant asmens 
duomenis, taikymo stebėseną bei 
užtikrinimą ir už Centro bei duomenų 
subjektų konsultavimą visais asmens 
duomenų tvarkymo klausimais. 
2. EDAPP vykdo tokias pareigas: 
a) atlieka šio reglamento ir bet kurių 
kitų Sąjungos teisės aktų nuostatų, 
susijusių su fizinių asmenų apsauga 
Centrui tvarkant asmens duomenis, 
taikymo stebėseną ir užtikrina jų taikymą;
b) savo iniciatyva arba paprašius 
konsultacijos pataria Centrui visais 
asmens duomenų tvarkymo klausimais, 
visų pirma prieš jam rengiant vidaus 
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taisykles, susijusias su pagrindinių teisių 
ir laisvių apsauga tvarkant asmens 
duomenis; 
c) teikia išankstines konsultacijas 
tvarkymo operacijų, apie kurias jam 
pranešama, klausimais. 
3. Pagal šį reglamentą EDAPP gali: 
a) konsultuoti duomenų subjektus dėl 
jų naudojimosi savo teisėmis;
b) įtarus, kad gali būti pažeidžiamos 
asmens duomenų tvarkymą 
reglamentuojančios nuostatos, perduoti 
klausimą Centrui ir atitinkamais atvejais 
siūlyti tokio pažeidimo šalinimo ir 
duomenų subjektų apsaugos gerinimo 
būdus;
c) įspėti Centrą; 
d) nurodyti Centrui ištaisyti, apriboti, 
ištrinti ar sunaikinti asmens duomenis, 
kurie buvo tvarkomi pažeidžiant asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančias 
nuostatas, ir pranešti apie tokius veiksmus 
tretiesiems asmenims, kuriems tokie 
duomenys buvo atskleisti; 
4. EDAPP turi šiuos įgaliojimus: 
a) gauti Centro leidimą susipažinti su 
visais asmens duomenimis ir visa jo 
tyrimui reikalinga informacija;
b) gauti leidimą patekti į visas 
patalpas, kuriose Centras vykdo savo 
veiklą, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, 
kad jose vykdoma veikla, kuriai taikomas 
šis reglamentas. 
5. EDAPP parengia metinę Centro 
priežiūros veiklos ataskaitą. Ta ataskaita 
yra sudėtinė EDAPP metinės ataskaitos, 
nurodytos Reglamento (ES) 2018/1725 60 
straipsnyje, dalis. 
6. EDAPP, pareigūnams ir kitiems 
EDAPP sekretoriato darbuotojams 
taikoma konfidencialumo pareiga.

Or. en
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Pagrindimas

EDAPP privalo vykdyti ECDC priežiūrą, kai jam priskiriamos naujos užduotys, susijusios su 
didelio asmens duomenų kiekio tvarkymu, analogiškai Europolo priežiūrai.


