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Pakeitimas 103
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) COVID-19 pandemija atkreipė 
dėmesį į pavojų žmonių sveikatai, kurį 
kelia pernelyg didelis laukinių gyvūnų ir 
kitų gamtos išteklių naudojimas ir 
spartėjantis biologinės įvairovės nykimas. 
Kadangi žmonių, gyvūnų sveikata ir 
aplinkos būklė yra neatsiejamai susiję, 
būtina laikytis bendros sveikatos 
koncepcijos, kad būtų sprendžiamos 
dabartinės ir naujos krizės. Tai labai 
svarbu, nes didžioji dalis (72 proc.) naujų 
žmonių ligų, įskaitant COVID-19, gripą ir 
ŽIV / AIDS sukelia zoonotiniai patogenai;

Or. en

Pakeitimas 104
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
–1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Sąjungos gebėjimą deramai 
reaguoti į COVID-19 smarkiai apsunkino 
tai, kad nėra aiškiai apibrėžtos reagavimo 
į pandemiją valdymo teisinės sistemos, 
nepakankami jos sveikatos agentūrų 
įgaliojimai, taip pat ribotas Sąjungos ir 
valstybės narės pasirengimas 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, darančiai poveikį daugumai 
valstybių narių;

Or. en
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Pakeitimas 105
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 2119/98/EB13 buvo sukurtas 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros ir kontrolės tinklas. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES14 jo taikymo sritis buvo 
išplėsta, kad būtų sustiprintas ir numatytas 
toliau taikytinas koordinuojamas platesnis 
požiūris į sveikatos saugumą Sąjungos 
lygmeniu. Tų teisės aktų įgyvendinimas 
patvirtino, kad koordinuoti Sąjungos 
veiksmai stebėsenos, skubaus įspėjimo apie 
tas grėsmes ir kovos su jomis srityse 
žmonių sveikatos apsaugai ir gerinimui 
sukuria pridėtinės vertės;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 2119/98/EB13 buvo sukurtas 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros ir kontrolės tinklas. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES14 jo taikymo sritis buvo 
išplėsta, kad būtų sustiprintas ir numatytas 
toliau taikytinas koordinuojamas platesnis 
požiūris į sveikatos saugumą Sąjungos 
lygmeniu. Tų teisės aktų įgyvendinimas 
patvirtino, kad koordinuoti Sąjungos 
veiksmai stebėsenos, skubaus įspėjimo apie 
tas grėsmes ir kovos su jomis srityse 
žmonių sveikatos apsaugai ir gerinimui 
sukuria pridėtinės vertės. Šių teisės aktų 
įgyvendinimas – dar vienas ženklas, kad 
Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
2018 m. spalio 25–26 d. Astanos 
pasaulinės pirminės sveikatos priežiūros 
konferencijos išvadas;

_________________ _________________
13 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinės priežiūros ir kontrolės 
tinklo Bendrijoje sukūrimo (OL L 268, 
1998 10 3, p. 1).

13 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinės priežiūros ir kontrolės 
tinklo Bendrijoje sukūrimo (OL L 268, 
1998 10 3, p. 1).

14 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

14 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 106
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vieni iš pavojingiausių patogenų 
yra kvėpavimo takų virusai, įskaitant 
ortopoksvirusus, kaip antai raupai, arba 
naujoviškas gripas ir koronavirusai. 
Sąjunga, naudodamasi savo pajėgumais ir 
praktine patirtimi, turėtų kovoti su 
visomis šiomis galimomis grėsmėmis;

Or. en

Pakeitimas 107
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamam Sąjungos masto pasirengimui 
visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės 
priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė 
sistema turi būti išplėsta, įtraukiant 
papildomus informacijos teikimo 
reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių 
analizę bei valstybių narių 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC). Be 
to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamam Sąjungos masto pasirengimui 
visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės 
priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė 
sistema turi būti išplėsta, įtraukiant 
papildomus informacijos teikimo 
reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių 
analizę bei valstybių narių 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
agentūromis, visų pirma Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC)ir 
Europos vaistų agentūra (EMA), taip pat 
tarptautinėmis organizacijomis, būtent 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Be 
to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis 
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ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. 
Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo 
tikslu sukurta automatizuota sistema 
taikant šiuolaikines technologijas;

tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 
ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas;

Or. en

Pakeitimas 108
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamam Sąjungos masto pasirengimui 
visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės 
priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė 
sistema turi būti išplėsta, įtraukiant 
papildomus informacijos teikimo 
reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių 
analizę bei valstybių narių 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC). Be 
to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 
ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. 
Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių 

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamam Sąjungos masto pasirengimui 
visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės 
priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė 
sistema turi būti išplėsta, įtraukiant 
papildomus informacijos teikimo 
reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių 
analizę bei valstybių narių 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC). Be 
to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 
ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. 
Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių 
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asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo 
tikslu sukurta automatizuota sistema 
taikant šiuolaikines technologijas;

asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo 
tikslu sukurta automatizuota sistema 
taikant šiuolaikines technologijas, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 109
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamam Sąjungos masto pasirengimui 
visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės 
priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo 
apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė 
sistema turi būti išplėsta, įtraukiant 
papildomus informacijos teikimo 
reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių 
analizę bei valstybių narių 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC). Be 
to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos 
atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 
ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. 
Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo 
tikslu sukurta automatizuota sistema 
taikant šiuolaikines technologijas;

(2) atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
tinkamai Sąjungos masto prevencijai, 
pasirengimui visoms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir atsakui į 
jas, Sprendimu Nr. 1082/2013/ES sukurta 
epidemiologinės priežiūros, stebėsenos, 
skubaus įspėjimo apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir kovos su jomis teisinė sistema turi būti 
išplėsta, įtraukiant papildomus 
informacijos teikimo reikalavimus ir 
sveikatos sistemų rodiklių analizę bei 
valstybių narių bendradarbiavimą su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru (ECDC). Be to, siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos atsaką į naujas 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, kovos su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti 
galimybę nedelsiant patvirtinti naujų 
grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis 
ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių 
laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų 
medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių 
stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. 
Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo 
tikslu sukurta automatizuota sistema 
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taikant šiuolaikines technologijas;

Or. en

Pakeitimas 110
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) todėl reikia, kad Sąjunga būtų 
pilnavertis Europos sveikatos sistemą 
papildantis komponentas, suteikiantis 
garantiją arba kraštutinių priemonių 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai atveju. Dėl šios priežasties 
reikėtų atitinkamai stiprinti Sąjungos 
agentūrų praktinę patirtį, žinias ir 
pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 111
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) turint galvoje, kad SARS-CoV-2 
virusas nepaprastai gerai trikdo ląstelių 
programavimą, Sąjunga turėtų pasirengti 
visoms didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėms, kurios galėtų panašiai trikdyti 
ląsteles, ir reikėtų vykdyti pakankamai 
kuo patikimesnių jų mokslinių tyrimų ir 
skirti pajėgumų;

Or. en
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Pakeitimas 112
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 2019 m. spalio mėn. pirmajame 
Pasauliniame sveikatos saugumo indekse 
pranešta, kad pasaulis iš esmės 
nepasirengęs kovoti su pandemija. 
Inter alia, jame nurodyta, kad dėl 
nuolatinės panikos ir aplaidumo stinga 
politinės valios sveikatos saugumui didinti 
ir kad nė viena šalis nėra visiškai 
pasirengusi. Sąjunga, priimdama 
dabartinius teisės aktus, kurie pagrįsti 
COVID-19 pandemijos valdymo metu 
įgyta patirtimi, siekia pakeisti šią padėtį ir 
pasirengti būsimoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms, 
kurios gali kilti dėl epidemijų ir 
pandemijų;

Or. en

Pakeitimas 113
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) svarbų vaidmenį koordinuojant 
pasirengimo didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimą atlieka Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES oficialiai įsteigtas 
Sveikatos saugumo komitetas (SSK). 
Komitetui turėtų būti pavestos papildomos 
pareigos, susijusios su gairių ir nuomonių 
priėmimu, siekiant geriau remti valstybių 
narių pastangas didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos ir 
kontrolės srityje;

(3) svarbų vaidmenį koordinuojant 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas planavimą atlieka 
Sprendimu Nr. 1082/2013/ES oficialiai 
įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas 
(SSK). Komitetui turėtų būti pavestos 
papildomos pareigos, susijusios su gairių ir 
nuomonių priėmimu, siekiant geriau remti 
valstybių narių pastangas didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencijos ir kontrolės srityje ir remti 
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geresnį valstybių narių veiksmų 
koordinavimą kovojant su šiomis 
grėsmėmis;

Or. en

Pakeitimas 114
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) svarbų vaidmenį koordinuojant 
pasirengimo didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimą atlieka Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES oficialiai įsteigtas 
Sveikatos saugumo komitetas (SSK). 
Komitetui turėtų būti pavestos papildomos 
pareigos, susijusios su gairių ir nuomonių 
priėmimu, siekiant geriau remti valstybių 
narių pastangas didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos ir 
kontrolės srityje;

(3) svarbų vaidmenį koordinuojant 
pasirengimo didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimą atlieka Sprendimu 
Nr. 1082/2013/ES oficialiai įsteigtas 
Sveikatos saugumo komitetas (SSK). 
Komitetui turėtų būti pavestos papildomos 
pareigos, susijusios su gairių ir nuomonių 
priėmimu, siekiant geriau remti valstybių 
narių pastangas didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos ir 
kontrolės srityje Europos Parlamentas 
turėtų skirti Sveikatos saugumo komiteto 
(SSK) stebėtojus;

Or. en

Pakeitimas 115
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) esama daug mokslinių įrodymų, iš 
kurių matyti, kad sveikatos prevencijos ir 
sveikatinimo politika (visuomenės 
sveikatos politika) yra labai svarbi 
užtikrinant piliečių teisę į sveikatą, be to, 
ekonominiu požiūriu ji yra 
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veiksmingiausia. Vis dėlto net ir šiuo metu 
daugelio valstybių narių daugumos 
sveikatos sistemų biudžetuose labai mažai 
dėmesio skiriama ligų prevencijos ir 
sveikatinimo politikai. COVID-19 
pandemija aiškiai patvirtino, kokia svarbi 
mūsų visuomenei yra visuomenės 
sveikatos politika;

Or. en

Pakeitimas 116
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) reikia nepamiršti, kad šios 
prevencijos ir skatinimo strategijos yra 
susijusios su visų sektorių politika: 
fiskaline, prekybos, ekonomikos, žemės 
ūkio ir aplinkos, švietimo, būsto, kultūros, 
socialinės paramos ir kt. Sveikatos 
aspektų integravimas į visų sričių politiką 
turėtų būti nediskutuotinas visų sričių 
viešosios politikos principas. Vadinamasis 
sveikatos testas – tai nacionaliniu 
lygmeniu jau naudojama priemonė įvairių 
sektorių politikos poveikiui sveikatai 
įvertinti. Būtina visoms Sąjungos 
valdomoms programoms taikyti sveikatos 
testo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 117
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų 
pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus bendrų visuomenės sveikatos 
saugumo problemų srityje, taikomus 
tokioms prekėms, kaip antai vaistai, 
medicinos priemonės ir maisto produktai, 
iš žmogaus gautos medžiagos (kraujas, 
audiniai ir ląstelės, organai), ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui;

(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis, kaip antai, be kita ko, 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
Tarptautinėms sveikatos priežiūros 
taisyklėms. Tos priemonės visų pirma 
apima atitinkamus Sąjungos teisės aktus 
bendrų visuomenės sveikatos saugumo 
problemų srityje, taikomus tokioms 
prekėms, kaip antai vaistai, medicinos 
priemonės ir maisto produktai, iš žmogaus 
gautos medžiagos (kraujas, audiniai ir 
ląstelės, organai), ir jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikiui;

Or. en

Pakeitimas 118
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų 
pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus bendrų visuomenės sveikatos 
saugumo problemų srityje, taikomus 
tokioms prekėms, kaip antai vaistai, 
medicinos priemonės ir maisto produktai, 
iš žmogaus gautos medžiagos (kraujas, 
audiniai ir ląstelės, organai), ir 

(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų 
pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus bendrų visuomenės sveikatos ir 
aplinkos saugumo problemų srityje, 
taikomus tokioms prekėms, kaip antai 
vaistai, medicinos priemonės, maisto 
produktai, iš žmogaus gautos medžiagos 
(kraujas, audiniai ir ląstelės, organai), ir 
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jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui; jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui;

Or. en

Pakeitimas 119
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų 
pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus bendrų visuomenės sveikatos 
saugumo problemų srityje, taikomus 
tokioms prekėms, kaip antai vaistai, 
medicinos priemonės ir maisto produktai, 
iš žmogaus gautos medžiagos (kraujas, 
audiniai ir ląstelės, organai), ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui;

(5) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
nedarant poveikio kitoms privalomoms 
priemonėms, susijusioms su konkrečia 
veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei 
saugos standartais, kuriomis numatytos 
specialios pareigos bei priemonės, skirtos 
konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie 
jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų 
pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus bendrų visuomenės sveikatos 
saugumo problemų srityje, taikomus 
tokioms prekėms, kaip antai vaistai, 
medicinos priemonės ir maisto produktai, 
in vitro diagnostikos medicinos priemonės 
ir reikmenys, iš žmogaus gautos 
medžiagos (kraujas, audiniai ir ląstelės, 
organai), ir jonizuojančiosios spinduliuotės 
poveikiui;

Or. en

Pakeitimas 120
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra (6) vadovaujantis bendros sveikatos ir 
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dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką koncepcijomis, žmonių sveikatos 
apsauga yra dalykas, apimantis įvairias 
sritis ir susijęs su daugeliu Sąjungos 
politikos ir veiklos sričių. Sąjunga turėtų 
raginti valstybes nares įgyvendinti 
konkrečiai su sveikata susijusias 
kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir 
remti valstybes nares, kad būtų 
stiprinamas sveikatos priežiūros sistemų 
atsparumas, reagavimo pajėgumai ir 
parengtis. Kad būtų pasiekta aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsauga ir išvengta bet 
kokio veiklos persidengimo bei dubliavimo 
ar tarpusavyje prieštaraujančių veiksmų, 
Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis 
narėmis, turėtų užtikrinti pagal šį 
reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 121
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms. Visi veiksmai turėtų 
atitikti PSO bendros sveikatos koncepciją, 
taip pat sveikatos aspektų integravimo į 
visų sričių politiką principą, atkreipiant 
dėmesį į žmonių ir gyvūnų sveikatos bei 
aplinkos tarpusavio sąsają ir tai, kad 
sveikatos politika apima įvairius 
sektorius;

Or. en

Pakeitimas 122
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Šiais mechanizmais 
turėtų būti siekiama priemonių, kurių 
imtasi ES ir nacionaliniu lygmenimis, 
sinergijos, taip pat vengti dubliavimosi su 
priemonėmis, kurių ėmėsi PSO. Komisija 
visų pirma turėtų užtikrinti, kad būtų 
surenkama atitinkama informacija iš įvairių 
Sąjungos lygmens bei pagal Euratomo 
sutartį nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 123
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra (6) žmonių sveikatos apsauga yra 
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dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis ir visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai 
pramonininkais, tiekimo grandinės 
dalyviais, sveikatos priežiūros specialistais 
ir pacientų asociacijomis, turėtų užtikrinti 
pagal šį reglamentą nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimas 124
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių, taip pat šioje srityje turėtų 
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lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

būti užtikrintas vadovavimasis bendros 
sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo 
į visų sričių politiką koncepcijomis. Kad 
būtų pasiekta aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga ir išvengta bet kokio 
veiklos persidengimo bei dubliavimo ar 
tarpusavyje prieštaraujančių veiksmų, 
Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis 
narėmis, turėtų užtikrinti pagal šį 
reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 125
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
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veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, taip pat glaudžiai 
bendradarbiaudama su pramonės ir 
tiekimo grandinės subjektais, turėtų 
užtikrinti pagal šį reglamentą nustatytų 
mechanizmų bei struktūrų ir kitų Sąjungos 
lygmeniu bei pagal Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį 
(toliau – Euratomo sutartis) nustatytų 
mechanizmų bei struktūrų, kurių veikla yra 
susijusi su parengties didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir reagavimo į jas planavimu, jų 
stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas ir kova 
su šiomis grėsmėmis, veikimo 
koordinavimą ir keitimąsi informacija. 
Komisija visų pirma turėtų užtikrinti, kad 
būtų surenkama atitinkama informacija iš 
įvairių Sąjungos lygmens bei pagal 
Euratomo sutartį nustatytų skubaus 
perspėjimo ir informavimo sistemų ir per 
Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurtą 
skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS) perduodama valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 126
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, taip pat glaudžiai 
bendradarbiaudama su pramonės ir 
tiekimo grandinės subjektais, turėtų 
užtikrinti pagal šį reglamentą nustatytų 
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bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

mechanizmų bei struktūrų ir kitų Sąjungos 
lygmeniu bei pagal Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį 
(toliau – Euratomo sutartis) nustatytų 
mechanizmų bei struktūrų, kurių veikla yra 
susijusi su parengties didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir reagavimo į jas planavimu, jų 
stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas ir kova 
su šiomis grėsmėmis, veikimo 
koordinavimą ir keitimąsi informacija. 
Komisija visų pirma turėtų užtikrinti, kad 
būtų surenkama atitinkama informacija iš 
įvairių Sąjungos lygmens bei pagal 
Euratomo sutartį nustatytų skubaus 
perspėjimo ir informavimo sistemų ir per 
Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurtą 
skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS) perduodama valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 127
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žmonių sveikatos apsauga yra 
dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra 
susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir 
veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta 
bet kokio veiklos persidengimo bei 
dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių 
veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal 
šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 

(6) vadovaujantis bendros sveikatos ir 
sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką koncepcijomis, žmonių sveikatos 
apsauga yra dalykas, apimantis įvairias 
sritis ir susijęs su daugeliu Sąjungos 
politikos ir veiklos sričių. Kad būtų 
pasiekta aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsauga ir išvengta bet kokio veiklos 
persidengimo bei dubliavimo ar 
tarpusavyje prieštaraujančių veiksmų, 
Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis 
narėmis, turėtų užtikrinti pagal šį 
reglamentą nustatytų mechanizmų bei 
struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (toliau – 
Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų 
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į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su 
parengties didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo 
į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu 
įspėjimu apie jas ir kova su šiomis 
grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir 
keitimąsi informacija. Komisija visų pirma 
turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama 
atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos 
lygmens bei pagal Euratomo sutartį 
nustatytų skubaus perspėjimo ir 
informavimo sistemų ir per Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 128
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) demografiniai pokyčiai ir 
technologijų inovacijos yra vieni 
didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria 
mūsų sveikatos sistemos. Visuomenės 
senėjimas didžiąja dalimi yra mūsų 
sveikatos sistemų sėkmės rezultatas, sykiu 
verčiantis jas imtis struktūrinės 
pertvarkos: reikia, kad sveikatos 
priežiūros modelis, daugiausia sutelktas į 
ūmias ligas, būtų pakeistas į sveikatos 
priežiūros modelį, pagal kurį daugiau 
dėmesio būtų skiriama lėtinėms ligoms ir 
būtų smarkiai sumažintas pandemijų 
pavojus. Svarbu, kad valstybės narės 
talkintų viena kitai šiame sveikatos 
priežiūros modelio pertvarkos procese, 
todėl būtina stiprinti gerosios patirties 
mainų mechanizmus;

Or. en
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Pakeitimas 129
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

(7) prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimas yra labai svarbūs 
elementai užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų 
suderinami su regioninio lygmens 
struktūromis. Kad paremtų šias valstybių 
narių pastangas, Komisija ir Sąjungos 
agentūros turėtų rengti sveikatos priežiūros 
ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirtą tikslinį mokymą ir 
vykdyti keitimosi žiniomis veiklą, kad jie 
įgytų žinių ir reikiamų įgūdžių. Šis 
mokymas turėtų būti suderintas su 
bendros sveikatos koncepcija, pripažįstant 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
būklės tarpusavio sąsajas. Kad būtų 
užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir 
valdymas, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, rengti 
pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie 
planai turėtų būti koordinuojami, 
veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti 
skirta pakankamai išteklių jų praktiškam 
įgyvendinimui. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti pasienio regionams, kuriuose 
reikėtų skatinti tarpvalstybinę veiklą ir 
informuotumą apie visuomenės sveikatos 
sistemos struktūras. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
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veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 130
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

(7) prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimas yra labai svarbūs 
elementai užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Šie 
veiksmai turėtų būti suderinti su bendros 
sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių 
ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos būklės 
tarpusavio sąsajas. Kad paremtų šias 
valstybių narių pastangas, Komisija ir 
Sąjungos agentūros turėtų rengti sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirtą tikslinį mokymą ir 
vykdyti keitimosi žiniomis veiklą, kad jie 
įgytų žinių ir reikiamų įgūdžių. Kad būtų 
užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir 
valdymas, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, rengti 
pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie 
planai turėtų būti koordinuojami, 
veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti 
skirta pakankamai išteklių jų praktiškam 
įgyvendinimui. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti pasienio regionams, kuriuose 
reikėtų skatinti tarpvalstybinę veiklą ir 
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informuotumą apie visuomenės sveikatos 
sistemos struktūras. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 131
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai apima 
rekomendacijas dėl politinių intervencinių 
priemonių, susijusių su užkrečiamųjų 
ligų, įskaitant neužkrečiamąsias ligas, 
poveikio sveikatos priežiūros paslaugoms 
ir priežiūrai švelninimu. Šie planai turėtų 
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veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

būti koordinuojami, veiksmingi ir 
atnaujinami ir turėtų būti skirta 
pakankamai išteklių jų praktiškam 
įgyvendinimui. Atlikus planų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis ir peržiūras, 
turėtų būti įgyvendinti taisomieji veiksmai, 
o apie visus atnaujinimus turėtų būti 
pranešama Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 132
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Tam 
tikrais atvejais, regioninės valdžios 
institucijos turėtų dalyvauti rengiant šiuos 
planus. Kad paremtų šias valstybių narių 
pastangas, Komisija ir Sąjungos agentūros 
turėtų rengti sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos srities darbuotojams 
skirtą tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių, sudarant palankesnes 
sąlygas dalytis geriausia patirtimi. Kad 
būtų užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir 
valdymas, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, rengti 
pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie 
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testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

planai turėtų būti koordinuojami, 
veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti 
skirta pakankamai išteklių jų praktiškam 
įgyvendinimui. Atlikus planų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis ir peržiūras, 
turėtų būti įgyvendinti taisomieji veiksmai, 
o apie visus atnaujinimus turėtų būti 
pranešama Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 133
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 

(7) prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimas yra labai svarbūs 
elementai užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų 
suderinami su regioninio lygmens 
struktūromis. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas tarpvalstybiniams regionams. 
Kad paremtų šias valstybių narių 
pastangas, Komisija ir Sąjungos agentūros 
turėtų rengti sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos srities darbuotojams 
skirtą tikslinį mokymą ir palengvinti 
keitimąsi geriausia patirtimi, kad jie 
galėtų gerinti žinias ir užtikrinti reikiamus 
įgūdžius. Kad būtų užtikrintas šių planų 
įgyvendinimas ir valdymas, Komisija kartu 
su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
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ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 
praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 134
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu 
turėtų būti atnaujinti valstybių narių 
parengties ir atsako veiksmų planai, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami 
su regioninio lygmens struktūromis. Kad 
paremtų šias valstybių narių pastangas, 
Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų 
rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srities darbuotojams skirtą 
tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi 
žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir 
reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių 
planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
rengti pratybas, taip pat atlikti 
įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų 
vertinimą. Šie planai turėtų būti 
koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami 
ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų 

(7) parengties ir atsako veiksmų 
planavimas yra labai svarbūs elementai 
užtikrinant veiksmingą didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą 
su jomis. Taigi Komisija turi parengti 
Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir 
pandemijai planą, kurį tvirtins Sveikatos 
saugumo komitetas (SSK). Santrumpa 
naudojama komitetą minint pirmą kartą ir 
nėra aiški. Kartu turėtų būti atnaujinti 
valstybių narių parengties ir atsako 
veiksmų planai, siekiant užtikrinti, kad jie 
būtų suderinami su regioninio lygmens 
struktūromis. Kad paremtų šias valstybių 
narių pastangas, Komisija ir Sąjungos 
agentūros turėtų rengti sveikatos priežiūros 
ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirtą tikslinį mokymą ir 
vykdyti keitimosi žiniomis veiklą, kad jie 
įgytų žinių ir reikiamų įgūdžių. Kad būtų 
užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir 
valdymas, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, rengti 
pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie 
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praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji 
veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų 
būti pranešama Komisijai;

planai turėtų būti koordinuojami, 
veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti 
skirta pakankamai išteklių jų praktiškam 
įgyvendinimui. Atlikus planų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis ir peržiūras, 
turėtų būti įgyvendinti taisomieji veiksmai, 
o apie visus atnaujinimus turėtų būti 
pranešama Komisijai;

Or. cs

Pakeitimas 135
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tebesitęsiančios COVID-19 krizės 
metu įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis 
papildomų ryžtingesnių veiksmų Sąjungos 
lygmeniu siekiant remti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą, visų pirma kalbant apie 
kaimyninius pasienio regionus. Į valstybių 
narių, turinčių sieną bent su viena 
valstybe nare, nacionalinius planus reikia 
įtraukti prevencijos, parengties ir atsako 
sveikatos krizėms kaimyninių šalių 
pasienio teritorijose gerinimo planus, 
įskaitant privalomą tarpvalstybinį 
sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą 
ir pacientų perkėlimo koordinavimo 
veiksmus. Komisija turėtų reguliariai 
pranešti apie pasirengimo tarpvalstybinei 
krizei kaimyniniuose regionuose padėtį;

Or. en

Pakeitimas 136
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pasirengimas ir atsako planavimas 
taip pat yra labai svarbūs elementai, 
siekiant užkirsti kelią „pražūties ciklui“, 
būtent neigiamo ekonominio grįžtamojo 
ryšio ciklui. Kai prasidėjo COVID-19 
pandemija, pasaulis patyrė tiekimo 
sukrėtimą, prekyba buvo sutrikdyta, 
gamyklos ir parduotuvės uždarytos, kilo 
pavojus darbo užmokesčiui; tiekimo 
sukrėtimas galėtų virsti paklausos 
sukrėtimu ir dėl to padidėtų nedarbas ir 
dar labiau mažėtų paklausa. Siekiant 
užkirsti kelią paskesniam „pražūties 
ciklui“, Sąjunga turėtų vykdyti kokybišką 
pasirengimo ir atsako planavimą;

Or. en

Pakeitimas 137
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) tiekimo grandinės atsparumo 
užtikrinimas visoje Sąjungoje nėra 
pagrindinis Centro tikslas, tačiau ECDC 
gali teikti duomenis, žinias ir įgūdžius 
Komisijai ir EMA, kad būtų užtikrintas 
tiekimo grandinės atsparumas Europoje. 
Tiekimo grandinės atsparumas, kartu su 
gydomuoju atsaku, verslo tęstinumu ir 
poveikiu bei žmogiškaisiais ištekliais 
sudaro keturias EMA COVID-19 darbo 
grupes;

Or. en
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Pakeitimas 138
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) todėl reikia, kad Europos vaistų 
agentūra (EMA) padėtų Komisijai 
įvertinti šių produktų ir prietaisų tiekimo 
grandinės atsparumą, kad Sąjunga 
pasiektų pakankamą strateginį 
savarankiškumą, susijusį su sveikatos 
priežiūros produktais ir priemonėmis. 
Tiekimo grandinės atsparumo 
užtikrinimas visoje Sąjungoje nėra 
pagrindinis šios įstaigos tikslas, tačiau 
EMA turėtų teikti duomenis, žinias ir 
įgūdžius Komisijai ir ECDC, kad būtų 
užtikrintas tiekimo grandinės atsparumas 
Europoje. Tiekimo grandinės atsparumas, 
kartu su gydomuoju atsaku, verslo 
tęstinumu ir poveikiu bei žmogiškaisiais 
ištekliais sudaro keturias EMA COVID-
19 darbo grupes;

Or. en

Pakeitimas 139
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 

(8) galimybė laiku gauti išsamius 
duomenis yra išankstinė greitų rizikos 
vertinimų ir krizės švelninimo sąlyga; 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų teikti 
Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
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kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Siekiant išvengti 
priemonių dubliavimosi ir besiskiriančių 
rekomendacijų, Sąjungos agentūros, PSO 
ir nacionalinės agentūros turėtų priimti 
standartizuotas apibrėžtis ir sklandžiai 
keistis informacija. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
žemės ūkio, energetikos, transporto, ryšių 
ar civilinės saugos, parengtį, nes šie 
sektoriai krizės atveju priklauso nuo gerai 
parengtų lyčiai atžvalgių visuomenės 
sveikatos sistemų, kurios savo ruožtu taip 
pat yra priklausomos nuo tų sektorių 
tinkamo veikimo ir tolesnio būtinųjų 
paslaugų teikimo. Dėl zoonotinės 
infekcijos kylančios didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai atveju svarbu 
užtikrinti sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________ _________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 140
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu, įskaitant 
informaciją apie savo strategines atsargas 
ir galimas medicinines atsako priemones. 
Valstybių narių teikiama informacija turėtų 
apimti elementus, kuriuos valstybės narės 
privalo pateikti Pasaulio sveikatos 
organizacijai (PSO) pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles15. Komisija 
savo ruožtu kas dvejus metus teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai dabartinės 
padėties ir pažangos ES lygmeniu rengiant 
ir įgyvendinant parengties ir atsako 
veiksmų planus, įskaitant taisomuosius 
veiksmus, ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros 
ir ypatingos svarbos visuomenės sektorių, 
kaip antai energetikos, transporto, ryšių ar 
civilinės saugos, parengtį, nes šie sektoriai 
krizės atveju priklauso nuo gerai parengtų 
lyčiai atžvalgių visuomenės sveikatos 
sistemų, kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________ _________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 

15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
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https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 141
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu ir, tam tikrais 
atvejais, regionų lygmeniu. Valstybių 
narių teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių ir regionų parengties ir atsako 
veiksmų planų tinkamumas. Šių planų 
vertinimui paremti valstybėse narėse turėtų 
būti atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
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sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________ _________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 142
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros 
ir visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
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atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________ _________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 143
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su prevencijos, parengties 
ir atsako veiksmų planavimu ir planų 
įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu. 
Valstybių narių teikiama informacija turėtų 
apimti elementus, kuriuos valstybės narės 
privalo pateikti Pasaulio sveikatos 
organizacijai (PSO) pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles15. Komisija 
savo ruožtu kas metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planus, įskaitant 
taisomuosius veiksmus, ataskaitas, kad 
būtų užtikrintas nacionalinių parengties ir 
atsako veiksmų planų tinkamumas. Šių 
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paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

planų vertinimui paremti valstybėse narėse 
turėtų būti atliekami ES auditai, 
koordinuojant šią veiklą su ECDC ir 
Sąjungos agentūromis. Toks planavimas 
visų pirma turėtų apimti svarbiausių 
visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 144
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 
veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

_________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/

Or. cs

Pakeitimas 145
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 

(8) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
teikti Komisijai naujausią informaciją apie 
padėtį, susijusią su parengties ir atsako 



PE692.634v01-00 38/131 AM\1230399LT.docx

LT

veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti valstybėse narėse turėtų būti 
atliekami ES auditai, koordinuojant šią 
veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. 
Toks planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetikos, transporto, ryšių ar civilinės 
saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės 
atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai 
atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, 
kurios savo ruožtu taip pat yra 
priklausomos nuo tų sektorių tinkamo 
veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų 
teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos 
kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti 
sveikatos ir veterinarijos sektorių 
sąveikumą parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityse;

veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu 
nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių 
teikiama informacija turėtų apimti 
elementus, kuriuos valstybės narės privalo 
pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai 
(PSO) pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu 
kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties 
ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų 
planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, 
ataskaitas, kad būtų užtikrintas 
nacionalinių parengties ir atsako veiksmų 
planų tinkamumas. Šių planų vertinimui 
paremti turėtų būti atliekami valstybių 
narių vertinimai, koordinuojant šią veiklą 
su ECDC ir Sąjungos agentūromis. Toks 
planavimas visų pirma turėtų apimti 
svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai 
energetika, transportas, ryšiai ar civilinė 
sauga, parengtį; šie sektoriai krizės atveju 
priklauso nuo gerai pasirengusių 
visuomenės sveikatos sistemų, kurios savo 
ruožtu taip pat yra priklausomos nuo tų 
sektorių tinkamo funkcionavimo ir 
būtinųjų paslaugų tolesnio teikimo. Dėl 
zoonotinės infekcijos kylančios didelės 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai 
atveju svarbu užtikrinti sveikatos ir 
veterinarijos sektorių sąveikumą parengties 
ir atsako veiksmų planavimo srityse;

_________________ _________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 146
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) per pandemiją taip pat paaiškėjo 
svarbus pirminės grandies sveikatos 
priežiūros specialistų vaidmuo, nes jie 
buvo svarbūs užtikrinant galimybę gauti 
vaistų ir tęsti priežiūrą, teikiant moralinę 
paramą ir teikiant klaidingą informaciją 
paneigiančią patikimą informaciją. 
Rengiantis būsimoms ekstremaliosioms 
situacijoms, būtina stiprinti sveikatos 
priežiūros specialistų pasirengimą, 
nustatant taisykles, pagal kurias 
darbuotojams būtų teikiamas mokymas 
sveikatos priežiūros ir visuomenės 
sveikatos srityse. Taip pat, pasitelkiant 
profesines organizacijas, juos reikia 
įtraukti nustatant visuomenės sveikatos 
politiką, taip pat vykdant skaitmeninę 
transformaciją, siekiant gerinti sveikatos 
sistemų kokybę ir veiksmingumą ir 
užtikrinti jų tvarumą atliekant darbą 
sveikatos, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos srityse;

Or. en

Pakeitimas 147
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) sveikatos raštingumas atlieka itin 
svarbų vaidmenį užkertant kelią 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms ir 
švelninant jų poveikį, taip pat padedant 
visuomenei geriau suprasti atsako 
priemones ir vykdyti įvairių grėsmių 
rizikos vertinimą. Kosėjimo ir čiaudėjimo 
etiketas, tinkamas rankų plovimas, 
nebūtino artimo kontakto vengimas su į 
gripą panašių simptomų turinčiais 
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asmenimis ir nesaugaus kontakto su 
laukiniais gyvūnai vengimas turėtų būti 
įtraukti į sveikatos švietimo kampanijas, 
siekiant pagerinti gyventojų elgesį, 
atsižvelgiant į naujausius turimus 
įrodymus;

Or. en

Pakeitimas 148
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) remiantis COVID-19 pandemijos 
metu įgyta patirtimi, šiuo reglamentu 
turėtų būti nustatyti tvirtesni 
koordinavimo ES lygmeniu įgaliojimai. 
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ES būtų 
vykdomas geresnis koordinavimas ir 
sudarytos sąlygos laiku vykdomam 
medicininių atsako priemonių kūrimui, 
atsargų kaupimui ir bendriems 
pirkimams;

Or. en

Pakeitimas 149
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
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Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių ir juose 
dalyvaujančių subjektų ir kitų atitinkamų 
Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija.
Kilus sveikatos krizei dažnai reikalinga 
sparti gamyba iš anksto apie tai 
nepranešus. Todėl labai svarbu, kad 
bendrų pirkimų įgyvendinimo laikas būtų 
suderintas su gamintojų įgyvendinimo 
laiku, siekiant užtikrinti aiškumą 
organizuojantiems ir dalyvaujantiems 
subjektams ir jų lūkesčių įgyvendinimą. 
Reikėtų apsvarstyti lankstaus reguliavimo 
galimybę ir leisti jį taikyti, siekiant 
užtikrinti spartesnį tiekimą rinkoms, visų 
pirma ekstremaliųjų situacijų atveju 
pripažįstant vieni kitų išduotus leidimus 
prekiauti.
Bendri viešieji pirkimai reiškia bendrą 
atsakomybę ir teisingą požiūrį numatant 
visų dalyvaujančių šalių, susijusių 
valdžios institucijų ir gamintojų teises ir 
pareigas. Atsižvelgiant į tai, reikėtų nuo 
pradžių nustatyti gamintojų 
įsipareigojimus tiekti produkciją ir 
valdžios institucijų įsipareigojimus įsigyti 
sutartą rezervuotą kiekį ir jų laikytis. Tai 
taip pat svarbu siekiant išvengti vaistų 
švaistymo;
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_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 150
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Išimties sąlyga turėtų 
reikšti, kad bendrų viešųjų pirkimų 
procedūroje dalyvaujančioms šalims 
neleidžiama derėtis ir pasirašyti 
lygiagrečių sutarčių su gamintojais ir už 
tai šalims turėtų būti nustatytos aiškios 
pasekmės. Komisija turėtų užtikrinti pagal 
šiame reglamente nustatytus skirtingus 
mechanizmus bet kokius veiksmus 
organizuojančių ir juose dalyvaujančių 
subjektų ir kitų atitinkamų Sąjungos 
struktūrų, susijusių su medicininių atsako 
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priemonių pirkimu ir kaupimu, tokių kaip 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija. Nacionalinės 
atsargos turėtų būti koordinuojamos ir 
turėtų būti neskatinama jų kaupti, 
siekiant kurti ES strateginį medicininių 
atsako priemonių rezervą ir užkirsti kelią 
disbalansui vidaus rinkoje. Bendrų 
viešųjų pirkimų susitarimo ir „rescEU“ 
veikimas turėtų atitikti aukštus skaidrumo 
standartus, be kita ko, susijusius su 
tikslaus kiekvienos dalyvaujančios šalies 
užsakyto ir jai pristatyto kiekio 
atskleidimu, įsigytų produktų pristatymu 
ir informacija apie dalyvaujančių šalių 
atsakomybę;

_________________
16 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).

Or. en

Pakeitimas 151
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
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procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Bendrų viešųjų pirkimų 
procedūrose dalyvaujančios šalys neveda 
derybų ir nepasirašo lygiagrečių sutarčių 
su gamintojais. Komisija turėtų užtikrinti 
pagal šiame reglamente nustatytus 
skirtingus mechanizmus bet kokius 
veiksmus organizuojančių ir juose 
dalyvaujančių subjektų ir kitų atitinkamų 
Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija; Nacionalinės atsargos turėtų 
būti koordinuojamos, siekiant kurti ES 
strateginį medicininių atsako priemonių 
rezervą ir užkirsti kelią disbalansui vidaus 
rinkoje. Bendrų viešųjų pirkimų 
susitarimo ir „rescEU“ veikimas turėtų 
atitikti aukštus skaidrumo standartus, be 
kita ko, susijusius su tikslaus kiekvienos 
dalyvaujančios šalies užsakyto ir jai 
pristatyto kiekio atskleidimu, įsigytų 
produktų pristatymu ir informacija apie 
dalyvaujančių šalių atsakomybę;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 152
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, Sąjunga turėtų laikytis 
suderinto požiūrio į kovą su tokiomis 
grėsmėmis. Todėl bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Kilus krizei Sąjunga 
taip pat turėtų siekti remti Rytų 
partnerystės ir mažas ir vidutines pajamas 
gaunančių šalių galimybes gauti 
medicininių atsako priemonių. Komisija 
turėtų užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija; valstybės narės 
turėtų užtikrinti pakankamą valstybės 
narės lygmens ypatingos svarbos 
medicininių produktų rezervą, siekiant 
kovoti su ypatingos svarbos produktų 
stygiaus pavojumi;

_________________ _________________
16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 

16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos 
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civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 
2013 12 20, p. 924).

Or. en

Pakeitimas 153
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Bendri 
medicininių atsako priemonių viešieji 
pirkimai sustiprins dalyvaujančių šalių 
perkamąją galią, padidins tiekimo 
saugumą ir užtikrins vienodas galimybes 
naudotis medicininėmis reagavimo į 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonėmis. Taip pat turėtų būti 
pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Visi bendrų viešųjų 
pirkimų susitarimai turėtų atitikti kuo 
aukštesnius skaidrumo standartus, kad 
būtų sudaryta galimybė viešai tikrinti šias 
sutartis. Komisija turėtų užtikrinti pagal 
šiame reglamente nustatytus skirtingus 
mechanizmus bet kokius veiksmus 
organizuojančių subjektų ir kitų atitinkamų 
Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
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kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija; Sąjunga, laikydamasi 
solidarumo principo, dalį bendrai įsigytų 
produktų iš anksto numato skirti mažas ir 
vidutines pajamas gaunančioms šalims;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 154
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
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ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija. Bendrų viešųjų 
pirkimų susitarimo ir „rescEU“ veikimas 
turėtų atitikti aukštus skaidrumo 
standartus, be kita ko, susijusius su 
tikslaus kiekvienos dalyvaujančios šalies 
užsakyto ir jai pristatyto kiekio 
atskleidimu, įsigytų produktų pristatymu 
ir informacija apie dalyvaujančių šalių 
atsakomybę;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 155
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
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dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Ši išimties sąlyga turėtų 
reikšti, kad bendroje viešųjų pirkimų 
procedūroje dalyvaujančioms valstybėms 
narėms nebus leidžiama derėtis ir 
pasirašyti lygiagrečių sutarčių su 
gamintojais. Jei valstybės narės derėsis 
dėl lygiagrečių sutarčių ir jas pasirašys, 
jos turėtų būti pašalintos iš dalyvaujančių 
šalių grupės. Komisija turėtų užtikrinti 
pagal šiame reglamente nustatytus 
skirtingus mechanizmus bet kokius 
veiksmus organizuojančių subjektų ir kitų 
atitinkamų Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 156
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
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Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES, siekiant stiprinti 
valstybių narių derybinę poziciją ir 
sudaryti pageidaujamas pirkimo sąlygas, 
susijusias su įsigytų medicininių atsako 
priemonių kiekiu, prieinamumu ar kaina. 
Komisija turėtų užtikrinti pagal šiame 
reglamente nustatytus skirtingus 
mechanizmus bet kokius veiksmus 
organizuojančių subjektų ir kitų atitinkamų 
Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 157
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 

(9)  kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
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atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių ir juose 
dalyvaujančių subjektų ir kitų atitinkamų 
Sąjungos struktūrų, susijusių su 
medicininių atsako priemonių pirkimu ir 
kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 
sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, 
veiksmų koordinavimą ir keitimąsi 
informacija; 

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 158
Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 

(9) kadangi didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja 
Sąjungos sienomis, bendri medicininių 
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atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir 
Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų 
būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų 
būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos 
teisės aktus įtraukiant į juos Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybes, 
Sąjungos šalis kandidates ir tas trečiąsias 
šalis, kurių visa teritorija driekiasi 
valstybėje narėje. Taip pat turėtų būti 
pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, 
kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria 
reglamentuojama bendro prikimo 
procedūra, nustatyta pagal Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant 
įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje 
dalyvaujančioms šalims skirtą išimties 
nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, 
kad būtų galima užtikrinti geresnį 
koordinavimą ES. Komisija turėtų 
užtikrinti pagal šiame reglamente 
nustatytus skirtingus mechanizmus bet 
kokius veiksmus organizuojančių subjektų 
ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, 
susijusių su medicininių atsako priemonių 
pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis 
rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija;

_________________ _________________
16 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).

16 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).

Or. en

Pakeitimas 159
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) bendri viešieji pirkimai turėtų būti 
ribotai vykdomi kilus didelėms 
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tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir jie neturėtų daryti įtakos jau 
sudarytoms sutartims su medicininių 
atsako priemonių tiekėjais ir turėtų būti 
skaidriai vykdomi laikantis Direktyvos 
2014/24/ES, kartu laikantis šių sąlygų: 
viešųjų pirkimų procesas, kriterijai, 
tvarkaraščiai, specifikacijos ir 
formalumai turi būti skaidrūs ir 
veiksmingi; turi būti vykdomas 
preliminarių konsultacijų etapas, į kurį 
būtų įtraukti galimi dalyvaujantys 
gamintojai; turi būti užtikrinti aiškūs 
įsipareigojimai dėl kiekio, neatsižvelgiant 
į pasirinktą tiekimo metodą; 
dalyvaujančios šalys turi įsipareigoti 
nepirkti tų pačių vaistų kitomis 
priemonėmis; bendrų viešųjų pirkimų 
įgyvendinimo laikas turi būti suderintas 
su gamybos procesų įgyvendinimo laiku; 
nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
taikyti tam tikrą lankstų reguliavimą; 
reikėtų nustatyti atrankos kriterijus, 
neapsiribojant kaina. Bet kokiais bendrais 
viešaisiais pirkimais užkertamas kelias 
rinkos sutrikdymui tiek dalyvaujančiose 
šalyse, tiek kitose nedalyvaujančiose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 160
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant kovoti su Sąjungos 
priklausomybe nuo trečiųjų šalių, 
gamybos sutrikimais ir tiekimo 
pertraukimu, svarbu įvairinti farmacijos 
produktų tiekimą ir jų viešųjų pirkimų 
praktiką, taip pat būtina valstybėms 
narėms greitai pateikti gaires, visų pirma 
dėl geriausio būdo taikyti ekonomiškai 
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naudingiausio pasiūlymo kriterijus, 
neapsiribojant tik mažiausios kainos 
kriterijumi. Investicijos į veikliųjų 
medžiagų ir gatavų vaistų gamybą 
Sąjungoje, gamybos vietų skaičius ir vieta, 
tiekimo patikimumas, pelno 
reinvestavimas į mokslinius tyrimus bei 
plėtrą ir socialinių, aplinkos, etikos bei 
kokybės standartų taikymas taip pat turėtų 
būti laikomi kriterijais;

Or. fr

Pakeitimas 161
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kadangi viena iš pagrindinių 
valstybių narių pareigų yra užtikrinti savo 
piliečių apsaugą, reikia papildomo 
lankstumo, susijusio su galimybe 
koreguoti sutarties nuostatas po to, kai 
bus sudaryta pirminė sutartis, siekiant 
padidinti, sumažinti arba atšaukti 
medicininių atsako priemonių užsakymą, 
atsižvelgiant į galimus svarbius 
aplinkybių pokyčius. Siekiant apsaugoti 
rangovus, tiesiogiai dalyvaujančius 
Sąjungos politikai naudingoje veikloje, 
bendro pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios nacionalinės institucijos 
tokius sutarčių koregavimus turėtų 
pagrįsti aiškindamos atitinkamų 
aplinkybių sunkumą ar neatidėliotinumą, 
ir tokie koregavimai turėtų būti vykdomi 
glaudžiai bendradarbiaujant su sutarčių 
partneriais ir deramai atsižvelgiant į iki 
šiol prisiimtus sutarčių koregavimo 
įsipareigojimus;

Or. en
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Pakeitimas 162
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kiti mechanizmai turėtų būti 
naudojami tam, kad būtų sudarytos 
sąlygos visuotiniam atsakui ir krizių 
švelninimui. Jie apima tvirtesnius 
bendradarbiavimo susitarimus dėl 
medicininių atsako priemonių gamybos, 
tiek savanoriškas, tiek privalomas 
technologijas, praktinės patirties išteklius 
ir įmonių licencijavimo susitarimus. 
Naudojant tokius mechanizmus turėtų 
būti užtikrintos vienodos galimybės 
visiems gyventojams, įskaitant 
gyvenančius mažas ir vidutines pajamas 
gaunančiose šalyse, gauti reikiamų atsako 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 163
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) bendri viešieji pirkimai turėtų būti 
grindžiami bendra atsakomybe ir teisingu 
požiūriu į visas dalyvaujančias šalis – tiek 
susijusias valdžios institucijas, tiek 
gamintojus. Reikėtų nuo pradžių 
užtikrinti aiškius įsipareigojimus, kurių 
turėtų laikytis visos dalyvaujančios šalys, 
užtikrinti gamintojų įsipareigojimus tiekti 
produkciją ir valdžios institucijų 
įsipareigojimus įsigyti sutartą rezervuotą 
kiekį;
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Or. en

Pakeitimas 164
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pagrindinis bendrų viešųjų 
pirkimų tikslas turėtų būti užtikrinti 
nenuspėjamos aplinkos stabilumą, 
susijusį tik su tarpvalstybine sveikatos 
krize, užtikrinant vienodas galimybes 
pacientams ir didesnį dalyvaujančių 
subjektų matomumą ir nuspėjamumą;

Or. en

Pakeitimas 165
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reikėtų apsvarstyti lankstaus 
reguliavimo galimybę ir leisti jį taikyti, 
siekiant užtikrinti spartesnį tiekimą 
įvairių valstybių narių rinkoms, visų 
pirma ekstremaliųjų situacijų atveju 
pripažįstant vieni kitų išduotus leidimus 
prekiauti;

Or. en

Pakeitimas 166
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) bendri viešieji pirkimai yra 
vykdomi skaidriai, laiku ir veiksmingai, 
siekiant užkirsti kelią rinkos sutrikdymui 
ir užtikrinti, kad dalyvaujantys subjektai 
galėtų vykdyti savo sutartinius 
įsipareigojimus. Atsižvelgiant į tai, 
pradėjus vykdyti procedūrą būtina 
nustatyti aiškius ir skaidrius veiksmus, 
susijusius su procesu, apimtimi, konkurso 
specifikacijomis, tvarkaraščiais ir 
formalumais. Užtikrinamas preliminarus 
konsultacijų etapas, kuriame dalyvauja 
dalyvaujantys subjektai, taip pat viso šio 
proceso metu užtikrinama dvipusė 
komunikacija;

Or. en

Pakeitimas 167
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) bendri viešieji pirkimai yra 
vykdomi skaidriai, laiku ir veiksmingai, 
siekiant užkirsti kelią rinkos sutrikdymui 
ir užtikrinti, kad dalyvaujantys subjektai 
vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus. 
Reikėtų nustatyti aiškius ir skaidrius 
proceso, aprėpties, specifikacijų, 
tvarkaraščių ir formalumų etapus;

Or. en

Pakeitimas 168
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) jeigu bus vykdomas bendras 
diegimas, taip pat reikėtų apsvarstyti 
galimybę atrankos procese, be kainos, 
atsižvelgti į kokybinius kriterijus. Tokiais 
kriterijais taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama, pvz., į gamintojo gebėjimą 
užtikrinti tiekimo saugumą kilus sveikatos 
krizei;

Or. en

Pakeitimas 169
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) kilus sveikatos krizei dažnai 
reikalinga sparti gamyba iš anksto apie tai 
nepranešus. Todėl labai svarbu, kad 
bendrų pirkimų įgyvendinimo laikas būtų 
suderintas su gamintojų įgyvendinimo 
laiku, siekiant užtikrinti aiškumą 
organizuojantiems ir dalyvaujantiems 
subjektams ir jų lūkesčių;

Or. en

Pakeitimas 170
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9d) reikėtų apsvarstyti lankstaus 
reguliavimo galimybę ir leisti jį taikyti, 
siekiant užtikrinti spartesnį tiekimą 
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rinkoms, visų pirma ekstremaliųjų 
situacijų atveju pripažįstant vieni kitų 
išduotus leidimus prekiauti;

Or. en

Pakeitimas 171
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9e) bendri viešieji pirkimai reiškia 
bendrą atsakomybę ir teisingą požiūrį 
numatant visų dalyvaujančių šalių, 
susijusių valdžios institucijų ir gamintojų 
teises ir pareigas. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų nuo pradžių nustatyti gamintojų 
įsipareigojimus tiekti produkciją ir 
valdžios institucijų įsipareigojimus įsigyti 
sutartą rezervuotą kiekį ir jų laikytis. Tai 
taip pat svarbu siekiant išvengti vaistų 
švaistymo;

Or. en

Pakeitimas 172
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9f) jeigu reikia, siekiant, kad bendri 
viešieji pirkimai būtų tvarūs, labai svarbu 
nustatyti ne tik kainos ir (arba) išlaidų 
kriterijus, į kuriuos būtų atsižvelgta 
vykdant sutarčių sudarymo procesą. 
Tokiais kriterijais turėtų būti 
atsižvelgiama, pvz., į konkurso dalyvio 
gebėjimą užtikrinti tiekimo saugumą kilus 
sveikatos krizei;
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Or. en

Pakeitimas 173
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių 
priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo 
ECDC, atveju, kitų galimų didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną 
šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių 
atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu 
požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo 
valstybės narės, o informacija keičiamasi 
per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS);

(10) kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių 
priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo 
ECDC, atveju, kitų galimų didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną 
šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių 
atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu 
požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo 
valstybės narės, o informacija keičiamasi 
per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS). Vis dėlto ECDC turėtų galėti 
stebėti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų 
ligų poveikį, įskaitant tolesnius tyrimus, 
diagnozavimą, stebėseną, gydymą ir 
priežiūrą sveikatos priežiūros sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 174
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių 
priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo 
ECDC, atveju, kitų galimų didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną 
šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių 
atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu 

(10) kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių 
priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo 
ECDC, atveju, kitų galimų didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną 
šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių 
atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu 
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požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo 
valstybės narės, o informacija keičiamasi 
per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS);

požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo 
valstybės narės, o informacija keičiamasi 
per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą 
(SĮRS). ECDC taip pat turėtų stebėti 
užkrečiamųjų ligų poveikį 
neužkrečiamosioms ligoms (pvz., 
psichikos sutrikimams), atsižvelgiant į 
dabartinius duomenų rinkinius, 
priemones ir registrus;

Or. en

Pakeitimas 175
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) vis daugiau valstybių narių siekia 
sukurti nacionalinius medicininių atsako 
priemonių rezervus, dėl kurių smarkiai 
didėja paklausa, gerokai viršijanti 
pacientų paklausos prognozes, pagrįstas 
epidemiologiniu poreikiu, ir dėl kurių 
staiga smarkiai padidėja paklausa, galinti 
daryti didelį spaudimą tiekėjams, ir dėl to 
gali būti sudėtinga patenkinti paklausą 
kitose šalyse ir vidaus rinkoje gali 
susidaryti disbalansas, itin didelį poveikį 
darantis mažesnėms šalims;

Or. en

Pakeitimas 176
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
prevencija;

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
prevencija. Kilus krizei ypatingą dėmesį 
taip pat reikėtų skirti tolesniems kitų ligų 
ir sutrikimų tyrimams, diagnozavimui, 
stebėsenai, gydymui ir priežiūrai ir krizės 
poveikiui psichikos sveikatai ir gyventojų 
psichosocialiniams poreikiams;

Or. en

Pakeitimas 177
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
prevencija;

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms 
ar pagrindinės neužkrečiamosios ligos, 
prevencija;

Or. en

Pakeitimas 178
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
prevencija;

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad, vadovaujantis bendros sveikatos 
koncepcija, būtų pagerinta užkrečiamųjų 
ligų, pvz., ligų, kurių galima išvengti 
vakcinuojant, ir kitų sveikatos problemų, 
tokių kaip atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, prevencija;

Or. en

Pakeitimas 179
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
prevencija;

(11) Komisija turėtų stiprinti 
bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis 
narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra 
(EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, 
kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., 
ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir 
kitų sveikatos problemų, tokių kaip 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
vėžys ir psichikos sveikata, prevencija;

Or. en

Pakeitimas 180
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 
atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas. Remiantis tokiu rizikos 
vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi tokių iš 
žmogaus gautų medžiagų kokybės ir 
saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo 
donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų 
institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos kartu su 
vaistinėmis ir kitomis licencijuotomis 
sveikatos priežiūros įstaigomis gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui, taip 
pat gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto 
jai masto vertinimo ištyrimui. Šios 
tarnybos savo ruožtu yra priklausomos nuo 
ECDC atliekamo skubaus rizikos 
vertinimo, kad nuo tokios užkrečiamosios 
ligos perdavimo apsaugotų pacientus, 
kuriems reikia gydymo naudojant iš 
žmogaus gautas medžiagas. Remiantis 
tokiu rizikos vertinimu toliau galima 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi tokių iš žmogaus gautų 
medžiagų kokybės ir saugos standartai. 
Todėl ECDC turėtų sukurti ir valdyti 
nacionalinių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybų, taip pat 
farmacijos tarnybų ir kitų licencijuotų 
sveikatos priežiūros tarnybų ir įstaigų, ir 
jų institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 181
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos, vaistinės ir kitos 
licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos 
gali suteikti priemonių skubiam donorų 
ištyrimui bei gyventojų užsikrėtimo liga ir 
imuniteto jai masto vertinimui. Šios 
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atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas. Remiantis tokiu rizikos 
vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi tokių iš 
žmogaus gautų medžiagų kokybės ir 
saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo 
donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų 
institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

tarnybos savo ruožtu yra priklausomos nuo 
ECDC atliekamo skubaus rizikos 
vertinimo, kad nuo tokios užkrečiamosios 
ligos perdavimo apsaugotų pacientus, 
kuriems reikia gydymo naudojant iš 
žmogaus gautas medžiagas. Remiantis 
tokiu rizikos vertinimu toliau galima 
tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis 
nustatomi tokių iš žmogaus gautų 
medžiagų kokybės ir saugos standartai. 
Todėl ECDC turėtų sukurti ir valdyti 
nacionalinių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų, 
taip pat farmacijos tarnybų ir kitų 
licencijuotų sveikatos priežiūros tarnybų 
ir įstaigų, tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 182
Sara Cerdas, Monika Beňová, Petar Vitanov, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 
atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas. Remiantis tokiu rizikos 
vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi tokių iš 
žmogaus gautų medžiagų kokybės ir 
saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo 
donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų 

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 
atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas arba kuriems atliekamas 
pagalbinis apvaisinimas. Remiantis tokiu 
rizikos vertinimu toliau galima tinkamai 
pritaikyti priemones, kuriomis nustatomi 
tokių iš žmogaus gautų medžiagų kokybės 
ir saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo 
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institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų 
institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 183
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 
atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas. Remiantis tokiu rizikos 
vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi tokių iš 
žmogaus gautų medžiagų kokybės ir 
saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo 
donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų 
institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas 
pagal šią dvejopą paskirtį;

(12) dėl užkrečiamosios ligos kilusių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
atveju valstybių narių kraujo donorystės ir 
transplantacijos tarnybos gali suteikti 
priemonių skubiam donorų ištyrimui bei 
gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
masto vertinimui. Šios tarnybos savo 
ruožtu yra priklausomos nuo ECDC 
atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad 
nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo 
apsaugotų pacientus, kuriems reikia 
gydymo naudojant iš žmogaus gautas 
medžiagas. Remiantis tokiu rizikos 
vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti 
priemones, kuriomis nustatomi tokių iš 
žmogaus gautų medžiagų kokybės ir 
saugos standartai. Todėl ECDC turėtų 
sukurti ir valdyti nacionalinių ir regioninių 
kraujo, plazmos donorystės ir 
transplantacijos tarnybų ir jų institucijų 
tinklą, kuris būtų naudojamas pagal šią 
dvejopą paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 184
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

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

(12a) siekiant pagerinti išankstinį 
pasirengimą ir atsaką tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai atsiradimui, 
labai svarbu suteikti galimybę nuolat ir 
greitai gauti duomenis apie reikiamų 
medicininių atsako priemonių 
prieinamumą. Todėl ECDC turėtų sukurti 
valdyti ir koordinuoti valstybių narių 
tarnybų tinklą, kuris teiktų naujausią 
informaciją apie strateginius rezervus ir 
medicininių atsako priemonių 
prieinamumą, vaistų, ypatingos svarbos 
sveikatos produktų ir diagnostinių testų 
rezervus. Labai svarbu stiprinti veiksmų 
koordinavimą ir dalijimąsi informacija 
apie turimus strateginius rezervus 
medicinines atsako priemones su 
valstybėmis narėmis, siekiant gerinti 
būsimų duomenų rinkimą, modeliavimą ir 
naudojimą, kad ES būtų galima teikti 
išankstinius įspėjamuosius pranešimus;

Or. en

Pakeitimas 185
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad 
kompetentingos valstybių narių 
visuomenės sveikatos institucijos ir 
Komisija būtų tinkamai ir laiku 
informuojamos, Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, 
suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu 
teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio 
reglamento taikymo sritį įtrauktoms 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 

(13) siekiant užtikrinti, kad 
kompetentingos valstybių narių 
visuomenės sveikatos institucijos ir 
Komisija būtų tinkamai ir laiku 
informuojamos, Sprendimu 
Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, 
suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu 
teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio 
reglamento taikymo sritį įtrauktoms 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 



PE692.634v01-00 68/131 AM\1230399LT.docx

LT

grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir 
toliau turėtų priklausyti ECDC 
kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti 
reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos 
grėsmės mastas ir sunkumas yra arba 
galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba 
galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai 
valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali 
reikėti koordinuoti atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta 
darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų 
Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, 
Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad 
įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos 
lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus 
sistemas būtų kuo labiau tarpusavyje 
susieti, kad valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos galėtų kiek įmanoma 
išvengti pranešimų apie tą patį pavojų 
teikimo skirtingomis Sąjungos lygmens 
sistemomis ir galėtų naudotis galimybe 
gauti įspėjimus apie visų rūšių pavojus iš 
vieno koordinuojamo šaltinio;

grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir 
toliau turėtų priklausyti ECDC 
kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti 
reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos 
grėsmės mastas ir sunkumas yra arba 
galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba 
galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai 
valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali 
reikėti koordinuoti atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta 
darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų 
Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, 
Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad 
įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos 
lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus 
sistemas būtų kuo labiau tarpusavyje 
susieti, kad valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos galėtų kiek įmanoma 
išvengti pranešimų apie tą patį pavojų 
teikimo skirtingomis Sąjungos lygmens 
sistemomis ir galėtų naudotis galimybe 
gauti įspėjimus apie visų rūšių pavojus iš 
vieno koordinuojamo šaltinio. SĮRS 
įspėjimo sistema turėtų būti elektroninė, 
skaitmeninė ir sąveiki platforma, kuri taip 
pat gali būti pagrįsta paskirstytojo registro 
technologija (PRT) ir apimti nacionalinių 
ir regioninių kompetentingų institucijų 
duomenis. Galiausiai, ši platforma taip 
pat turėtų būti susieta su sveikatos 
duomenų erdve;

Or. en

Pakeitimas 186
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad 
kompetentingos valstybių narių 
visuomenės sveikatos institucijos ir 
Komisija būtų tinkamai ir laiku 
informuojamos, Sprendimu 

(13) siekiant užtikrinti, kad 
kompetentingos valstybių narių 
visuomenės sveikatos institucijos ir 
Komisija būtų tinkamai ir laiku 
informuojamos, Sprendimu 
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Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, 
suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu 
teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio 
reglamento taikymo sritį įtrauktoms 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir 
toliau turėtų priklausyti ECDC 
kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti 
reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos 
grėsmės mastas ir sunkumas yra arba 
galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba 
galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai 
valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali 
reikėti koordinuoti atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta 
darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų 
Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, 
Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad 
įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos 
lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus 
sistemas būtų kuo labiau tarpusavyje 
susieti, kad valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos galėtų kiek įmanoma 
išvengti pranešimų apie tą patį pavojų 
teikimo skirtingomis Sąjungos lygmens 
sistemomis ir galėtų naudotis galimybe 
gauti įspėjimus apie visų rūšių pavojus iš 
vieno koordinuojamo šaltinio.

Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, 
suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu 
teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio 
reglamento taikymo sritį įtrauktoms 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir 
toliau turėtų priklausyti ECDC 
kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti 
reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos 
grėsmės mastas ir sunkumas yra arba 
galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba 
galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai 
valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali 
reikėti koordinuoti atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta 
darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų 
Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, 
Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad 
įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos 
lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus 
sistemas būtų automatiškai kuo labiau 
tarpusavyje susieti, kad valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos galėtų 
kiek įmanoma išvengti pranešimų apie tą 
patį pavojų teikimo skirtingomis Sąjungos 
lygmens sistemomis ir galėtų naudotis 
galimybe gauti įspėjimus apie visų rūšių 
pavojus iš vieno koordinuojamo šaltinio;

Or. en

Pakeitimas 187
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant sudaryti sąlygas gauti 
vaistų per COVID-19 pandemiją, 
rinkodaros leidimų turėtojams buvo 
nustatytas lankstesnis reguliavimas, 
apimantis, pavyzdžiui, numatytas veikliųjų 
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medžiagų tiekėjų pakeitimo, naujų 
gamybos vietų nustatymo ir pagreitinto 
importo leidimų tvarkymo procedūras, dėl 
kurių galima labiau sumažinti vaistų 
stygių. Šie sprendimai turėtų būti 
ilgalaikiai siekiant suteikti galimybę 
reaguoti į ateityje susidarysiančias 
situacijas, o valstybės narės tokias 
lankstumo priemones turėtų taikyti 
nuosekliai, kad būtų išvengta vidaus 
rinkos susiskaidymo ir neveiksmingų 
rezultatų;

Or. fr

Pakeitimas 188
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) taip pat reikėtų užtikrinti nuolatinį 
valdžios institucijų, pramonės, atitinkamų 
farmacijos tiekimo grandinės subjektų, 
sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų 
organizacijų dialogą ir keitimąsi 
informacija, kad iš anksto būtų pradėtos 
diskusijos apie numatomas galimas 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai rinkoje, dalijantis numatomais 
tiekimo suvaržymais ar atsižvelgiant į 
konkrečius klinikinius poreikius, kad, 
prireikus, būtų galimas geresnis 
koordinavimas, sąveika ir tinkamas 
atsakas;

Or. en

Pakeitimas 189
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) taip pat reikėtų užtikrinti nuolatinę 
valdžios institucijų, pramonės ir 
atitinkamų farmacijos tiekimo grandinės 
subjektų abipusę komunikaciją ir 
keitimąsi informacija, kad iš anksto būtų 
pradėtos diskusijos apie numatomas 
galimas dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai rinkoje, dalijantis 
numatomais tiekimo suvaržymais, kad, 
prireikus, būtų galimas geresnis 
koordinavimas, sąveika ir tinkamas 
atsakas;

Or. en

Pakeitimas 190
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad rizikos 
visuomenės sveikatai dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų 
nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos 
požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos 
grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar 
struktūras turėtų būti koordinuotai 
sutelktos turimos mokslo žinios. Tas 
rizikos visuomenės sveikatai vertinimas 
turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai 
skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas 
mokslinės kompetencijos, 
nepriklausomumo, nešališkumo ir 
skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų 
dalyvavimas atliekant šiuos rizikos 
vertinimus turėtų būti išplėstas 
atsižvelgiant į jų specializaciją, kad būtų 
užtikrintas visų rūšių pavojų apimantis 

(14) siekiant užtikrinti, kad rizikos 
visuomenės sveikatai dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų 
nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos 
požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos 
grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar 
struktūras turėtų būti koordinuotai 
sutelktos turimos mokslo žinios. Tas 
rizikos visuomenės sveikatai vertinimas 
turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai 
skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas 
mokslinės kompetencijos, 
nepriklausomumo, nešališkumo ir 
skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų ir 
Komisijos įstaigų dalyvavimas atliekant 
šiuos rizikos vertinimus turėtų būti 
išplėstas atsižvelgiant į jų specializaciją, 
kad būtų užtikrintas visų rūšių pavojų 
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požiūris, pasitelkiant nuolatinį agentūrų ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų tinklą, 
sukurtą siekiant padėti rengti rizikos 
vertinimus;

apimantis požiūris, pasitelkiant nuolatinį 
agentūrų ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
tinklą, sukurtą siekiant padėti rengti rizikos 
vertinimus. Siekiant užtikrinti pakankamą 
didesnę praktinę patirtį ir kompetencijas, 
reikėtų didinti atitinkamus Sąjungos 
agentūrų ir įstaigų finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 191
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad rizikos 
visuomenės sveikatai dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų 
nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos 
požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos 
grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar 
struktūras turėtų būti koordinuotai 
sutelktos turimos mokslo žinios. Tas 
rizikos visuomenės sveikatai vertinimas 
turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai 
skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas 
mokslinės kompetencijos, 
nepriklausomumo, nešališkumo ir 
skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų 
dalyvavimas atliekant šiuos rizikos 
vertinimus turėtų būti išplėstas 
atsižvelgiant į jų specializaciją, kad būtų 
užtikrintas visų rūšių pavojų apimantis 
požiūris, pasitelkiant nuolatinį agentūrų ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų tinklą, 
sukurtą siekiant padėti rengti rizikos 
vertinimus;

(14) siekiant užtikrinti, kad rizikos 
visuomenės sveikatai dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų 
nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos 
požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos 
grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar 
struktūras turėtų būti koordinuotai ir, 
vadovaujantis daugiadalykiu metodu, 
sutelktos turimos mokslo žinios. Tas 
rizikos visuomenės sveikatai vertinimas 
turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai 
skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas 
mokslo, mokslinės kompetencijos, 
nepriklausomumo, nešališkumo ir 
skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų 
dalyvavimas atliekant šiuos rizikos 
vertinimus turėtų būti išplėstas 
atsižvelgiant į jų specializaciją, kad būtų 
užtikrintas visų rūšių pavojų apimantis 
požiūris, pasitelkiant nuolatinį agentūrų ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų tinklą, 
sukurtą siekiant padėti rengti rizikos 
vertinimus;

Or. en
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Pakeitimas 192
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės, Komisija ir 
Sąjungos agentūros, vadovaudamosi 
bendros sveikatos koncepcija, turėtų 
nustatyti pripažintas tiek užkrečiamųjų, 
tiek neužkrečiamųjų ligų srities 
visuomenės sveikatos organizacijas ir 
specialistus ir kitus susijusius įvairių 
sektorių suinteresuotuosius subjektus, 
kurie galėtų padėti Sąjungai pateikti 
atsaką į grėsmes sveikatai. Tokie 
specialistai ir suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas, turėtų būti struktūriškai 
įtraukti į visus atsako krizei veiksmus ir 
prisidėti prie sprendimų priėmimo 
procesų. Reikėtų užtikrinti visapusišką 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo 
skaidrumo ir interesų konflikto taisyklių 
laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 193
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) valstybės narės atsako už 
visuomenės sveikatos krizių valdymą 
nacionaliniu lygmeniu. Vis dėlto 
priemonės, kurių imasi atskiros valstybės 
narės, galėtų pažeisti kitų valstybių narių 
interesus, jei jos yra tarpusavyje 
nesuderintos arba grindžiamos 
besiskiriančiais rizikos vertinimais. Todėl 
siekis koordinuoti atsako veiksmus 

(15) valstybės narės atsako už 
visuomenės sveikatos krizių valdymą 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis. Vis 
dėlto priemonės, kurių imasi atskiros 
valstybės narės, galėtų pažeisti kitų 
valstybių narių interesus, jei jos yra 
tarpusavyje nesuderintos arba grindžiamos 
besiskiriančiais rizikos vertinimais. Todėl 
siekis koordinuoti atsako veiksmus 
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Sąjungos lygmeniu turėtų padėti užtikrinti, 
inter alia, kad priemonės, kurių imamasi 
nacionaliniu lygmeniu, būtų proporcingos 
ir taikomos tik didelėms tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėms sveikatai bei 
neprieštarautų Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo nustatytoms pareigoms 
ir teisėms, pavyzdžiui, susijusioms su 
laisvu asmenų, prekių ir paslaugų 
judėjimu;

Sąjungos lygmeniu turėtų padėti užtikrinti, 
inter alia, kad priemonės, kurių imamasi 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis, būtų 
proporcingos ir taikomos tik didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai bei neprieštarautų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo nustatytoms 
pareigoms ir teisėms, pavyzdžiui, 
susijusioms su laisvu asmenų, prekių ir 
paslaugų judėjimu;

Or. en

Pakeitimas 194
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo tikslu už atsako veiksmų 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu 
atsakingas Sveikatos saugumo komitetas 
(SSK) turėtų prisiimti papildomą pareigą 
priimti valstybėms narėms skirtas 
nuomones ir gaires, susijusias su didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencija ir kontrole. Be to, paaiškėjus, 
kad nacionalinių visuomenės sveikatos 
priemonių koordinavimas yra 
nepakankamas tam, kad būtų užtikrinti 
tinkami Sąjungos atsako veiksmai, 
Komisija turėtų toliau remti valstybes 
nares, teikdama joms rekomendacijas dėl 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių;

(16) šiuo tikslu už atsako veiksmų 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu 
atsakingas Sveikatos saugumo komitetas 
(SSK) turėtų prisiimti papildomą pareigą 
priimti valstybėms narėms skirtas 
nuomones ir gaires, susijusias su didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencija ir kontrole. Be to, paaiškėjus, 
kad nacionalinių ir regioninių visuomenės 
sveikatos priemonių koordinavimas yra 
nepakankamas tam, kad būtų užtikrinti 
tinkami Sąjungos atsako veiksmai, 
Komisija turėtų toliau remti valstybes 
nares, teikdama joms rekomendacijas dėl 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių;

Or. en

Pakeitimas 195
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo tikslu už atsako veiksmų 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu 
atsakingas Sveikatos saugumo komitetas 
(SSK) turėtų prisiimti papildomą pareigą 
priimti valstybėms narėms skirtas 
nuomones ir gaires, susijusias su didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencija ir kontrole. Be to, paaiškėjus, 
kad nacionalinių visuomenės sveikatos 
priemonių koordinavimas yra 
nepakankamas tam, kad būtų užtikrinti 
tinkami Sąjungos atsako veiksmai, 
Komisija turėtų toliau remti valstybes 
nares, teikdama joms rekomendacijas dėl 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių;

(16) šiuo tikslu už atsako veiksmų 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu 
atsakingas Sveikatos saugumo komitetas 
(SSK) turėtų prisiimti papildomą pareigą 
priimti valstybėms narėms skirtas 
nuomones ir rekomendacijas, susijusias su 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai prevencija ir kontrole. Be to, 
paaiškėjus, kad nacionalinių visuomenės 
sveikatos priemonių koordinavimas yra 
nepakankamas tam, kad būtų užtikrinti 
tinkami Sąjungos atsako veiksmai, 
Komisija turėtų toliau remti valstybes 
nares, teikdama joms rekomendacijas dėl 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių;

Or. cs

Pakeitimas 196
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nenuoseklus visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialistų, 
informavimas gali turėti neigiamo poveikio 
atsako veiksmų efektyvumui visuomenės 
sveikatos požiūriu ir neigiamo poveikio 
ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl 
atsako veiksmų koordinavimas Sveikatos 
saugumo komitete padedant atitinkamiems 
pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi 
informacija, susijusia su informaciniais 
pranešimais bei strategijomis, ir su 
komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, 
siekiant koordinuoti informacijos teikimą 
apie riziką ir krizę, remiantis patikimu ir 
nepriklausomu rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimu, kuris turi būti 
pritaikytas prie nacionalinių poreikių ir 
aplinkybių. Tokiu keitimusi informacija 

(17) nenuoseklus visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialistų, taip pat 
mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų 
specialistų, informavimas gali turėti 
neigiamo poveikio atsako veiksmų 
efektyvumui visuomenės sveikatos 
požiūriu ir neigiamo poveikio ekonominės 
veiklos vykdytojams. Todėl atsako 
veiksmų koordinavimas Sveikatos 
saugumo komitete padedant atitinkamiems 
pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi 
informacija, susijusia su informaciniais 
pranešimais bei strategijomis, ir su 
komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, 
siekiant koordinuoti informacijos teikimą 
apie riziką ir krizę, remiantis patikimu ir 
nepriklausomu rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimu, kuris turi būti 
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siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
stebėti visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams teikiamų pranešimų aiškumą 
ir nuoseklumą. Atsižvelgiant į tarpsektorinį 
tokių krizių pobūdį, taip pat turėtų būti 
užtikrintas koordinavimas su kitais 
atitinkamais padaliniais, pvz., Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmu, sukurtu 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
(ES) 2019/42017;

pritaikytas prie nacionalinių ir regioninių 
poreikių ir aplinkybių. Valstybėse narėse, 
kurių regionai turi kompetencijų 
sveikatos srityje, šie regionai taip pat 
turėtų teikti informaciją savo valstybei 
narei ir Komisijai. Tokiu keitimusi 
informacija siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas stebėti visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams teikiamų 
pranešimų aiškumą ir nuoseklumą. 
Atsižvelgiant į tarpsektorinį tokių krizių 
pobūdį, taip pat turėtų būti užtikrintas 
koordinavimas su kitais atitinkamais 
padaliniais, pvz., Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmu, sukurtu Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/42017;

_________________ _________________
17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, 
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 77I, 2019 3 20, 
p. 1).

17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, 
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 77I, 2019 3 20, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 197
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nenuoseklus visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialistų, 
informavimas gali turėti neigiamo poveikio 
atsako veiksmų efektyvumui visuomenės 
sveikatos požiūriu ir neigiamo poveikio 
ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl 
atsako veiksmų koordinavimas Sveikatos 
saugumo komitete padedant atitinkamiems 
pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi 
informacija, susijusia su informaciniais 
pranešimais bei strategijomis, ir su 

(17) nenuoseklus visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialistų, 
informavimas gali turėti neigiamo poveikio 
atsako veiksmų efektyvumui visuomenės 
sveikatos požiūriu ir neigiamo poveikio 
ekonominės veiklos vykdytojams. Be 
valstybėms narėms ir sveikatos priežiūros 
specialistams skirtų rekomendacijų, 
ECDC turėtų plėsti savo komunikacijos 
veiklą ir visomis ES kalbomis teikti 
svarbią informaciją plačiajai visuomenei 
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komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, 
siekiant koordinuoti informacijos teikimą 
apie riziką ir krizę, remiantis patikimu ir 
nepriklausomu rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimu, kuris turi būti 
pritaikytas prie nacionalinių poreikių ir 
aplinkybių. Tokiu keitimusi informacija 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
stebėti visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams teikiamų pranešimų aiškumą 
ir nuoseklumą. Atsižvelgiant į tarpsektorinį 
tokių krizių pobūdį, taip pat turėtų būti 
užtikrintas koordinavimas su kitais 
atitinkamais padaliniais, pvz., Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmu, sukurtu 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
(ES) 2019/42017;

bei tapti atskaitos tašku ir patikimu 
informacijos šaltiniu. Todėl atsako 
veiksmų koordinavimas Sveikatos 
saugumo komitete padedant atitinkamiems 
pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi 
informacija, susijusia su informaciniais 
pranešimais bei strategijomis, ir su 
komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, 
siekiant koordinuoti informacijos teikimą 
apie riziką ir krizę, remiantis patikimu ir 
nepriklausomu rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimu, kuris turi būti 
pritaikytas prie nacionalinių poreikių ir 
aplinkybių. Tokiu keitimusi informacija 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
stebėti visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams teikiamų pranešimų aiškumą 
ir nuoseklumą. Atsižvelgiant į tarpsektorinį 
tokių krizių pobūdį, taip pat turėtų būti 
užtikrintas koordinavimas su kitais 
atitinkamais padaliniais, pvz., Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmu, sukurtu 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
(ES) 2019/42017;

_________________ _________________
17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, 
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 77I, 2019 3 20, 
p. 1).

17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, 
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (OL L 77I, 2019 3 20, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 198
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
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pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu, 
atsižvelgiant į neatidėliotiną situacijos 
pobūdį, kai Komisijai gali reikėti 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją. Kad tokia ekstremalioji 
situacija būtų pripažinta, Komisija turėtų 
įsteigti nepriklausomą patariamąjį 
komitetą, kuris teiktų ekspertines žinias dėl 
to, ar grėsmė laikytina ekstremaliąja 
visuomenės sveikatos situacija Sąjungos 
lygmeniu, ir teiktų rekomendacijas dėl 
visuomenės sveikatos atsako priemonių bei 
šios ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai, kurie neturi jokių 
įgaliojimų priimti sprendimus, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija galėtų imtis 
veiksmų, atitinkančių poreikį nedelsiant 
Sąjungos lygmeniu pripažinti 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos pripažinimas Sąjungos 
lygmeniu suteiks pagrindą patvirtinti 
medicinos reikmenims ir priemonėms 
skirtas operatyvines visuomenės sveikatos 
priemones, nustatyti lanksčius medicininių 
atsako priemonių kūrimo, pirkimo, 
valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip 
pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą 
siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į 
protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos 
darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 199
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai ir 
sveikatos ir priežiūros sektorių 
darbuotojų, įskaitant slaugytojus ir 
medicinos gydytojus, atstovai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Visi patariamojo komiteto 
nariai turėtų pateikti interesų 
deklaracijas, atitinkančias kiekvienu 
atveju taikomas taisykles. Patariamasis 
komitetas turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su nacionalinėmis 
patariamosiomis įstaigomis. 
Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos pripažinimas Sąjungos lygmeniu 
suteiks pagrindą patvirtinti medicinos 
reikmenims ir priemonėms skirtas 
operatyvines visuomenės sveikatos 
priemones, nustatyti Sąjungos eksporto 
kontrolės mechanizmus, lanksčius 
medicininių atsako priemonių kūrimo, 
pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
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paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 200
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Valstybės narės, 
deleguodamos savo atstovus, taip pat 
turėtų turėti galimybę dalyvauti Komiteto 
posėdžiuose kaip stebėtojos. 
Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos pripažinimas Sąjungos lygmeniu 
suteiks pagrindą patvirtinti medicinos 
reikmenims ir priemonėms skirtas 
operatyvines visuomenės sveikatos 
priemones, nustatyti lanksčius medicininių 
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pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

atsako priemonių kūrimo, pirkimo, 
valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip 
pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą 
siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į 
protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos 
darbo grupe;

Or. cs

Pakeitimas 201
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai, aktyviai dalyvaujant 
susijusiems pramonės suinteresuotiesiems 
subjektams. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos pripažinimas Sąjungos 
lygmeniu suteiks pagrindą patvirtinti 
medicinos reikmenims ir priemonėms 
skirtas operatyvines visuomenės sveikatos 
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kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

priemones, nustatyti lanksčius medicininių 
atsako priemonių kūrimo, pirkimo, 
valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip 
pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą 
siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į 
protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos 
darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 202
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai, aktyviai dalyvaujant 
susijusiems pramonės suinteresuotiesiems 
subjektams. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos pripažinimas Sąjungos 
lygmeniu suteiks pagrindą patvirtinti 
medicinos reikmenims ir priemonėms 
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lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

skirtas operatyvines visuomenės sveikatos 
priemones, nustatyti lanksčius medicininių 
atsako priemonių kūrimo, pirkimo, 
valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip 
pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą 
siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į 
protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos 
darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 203
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
po konsultacijų su sveikatos saugumo 
komitetu turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir 
patirties sričių, labiausiai susijusių su 
kilusia konkrečia grėsme, taip pat ECDC, 
EMA ir kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
atstovai kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
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visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 204
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
ir priemonėms skirtas operatyvines 

(18) turėtų būti išplėstos Sprendimo 
Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimo ir teisinių tokio 
pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį 
reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai 
pripažinti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad 
tokia ekstremalioji situacija būtų 
pripažinta, Komisija turėtų įsteigti 
nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris 
teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė 
laikytina ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir 
teiktų rekomendacijas dėl visuomenės 
sveikatos atsako priemonių bei šios 
ekstremaliosios situacijos pripažinimo 
nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai ir 
pilietinės visuomenės atstovai, kuriuos 
turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties 
sričių, labiausiai susijusių su kilusia 
konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir 
kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai 
kaip stebėtojai. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks 
pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims 
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visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

ir priemonėms skirtas operatyvines 
visuomenės sveikatos priemones, nustatyti 
lanksčius medicininių atsako priemonių 
kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo 
mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC 
paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti 
pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, 
vadinamas ES sveikatos darbo grupe;

Or. en

Pakeitimas 205
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) prieš pripažindama ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos 
lygmeniu Komisija turėtų susisiekti su 
PSO, kad pateiktų savo atliktą protrūkio 
situacijos analizę ir informuotų PSO apie 
savo ketinimą priimti tokį sprendimą. Kai 
toks pripažinimas patvirtinamas, Komisija 
turėtų apie jį taip pat informuoti PSO;

(19) prieš pripažindama ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos 
lygmeniu Komisija turėtų susisiekti su 
PSO, kad pateiktų savo atliktą protrūkio 
situacijos analizę ir informuotų PSO apie 
savo ketinimą priimti tokį sprendimą. Kai 
toks pripažinimas patvirtinamas, Komisija 
turėtų apie jį taip pat informuoti PSO. Dėl 
ryšių su PSO neturėtų kilti klausimų dėl 
Sąjungos strateginio savarankiškumo 
kovojant su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis ar protrūkiais jos 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 206
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai susijusio ir 

(20) su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai susijusio ir 



PE692.634v01-00 86/131 AM\1230399LT.docx

LT

Sąjungos masto padarinių galinčio turėti 
įvykio atveju atitinkamoms valstybėms 
narėms galėtų prireikti koordinuotai imtis 
tam tikrų kontrolės ar sąlytį turėjusių 
asmenų išsiaiškinimo priemonių, siekiant 
išaiškinti jau užsikrėtusius asmenis ir 
asmenis, kuriems kyla pavojus užsikrėsti. 
Vykdant tokį bendradarbiavimą gali 
reikėti, kad valstybės narės, tiesiogiai 
dalyvaujančios sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse, per sistemą 
keistųsi asmens duomenimis, įskaitant 
neskelbtiną informaciją, susijusią su 
sveikata, ir informaciją apie patvirtintus ar 
įtariamus žmonių susirgimo atvejus. 
Valstybės narės turi keistis su sveikata 
susijusiais asmens duomenimis 
laikydamosi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 9 
straipsnio 2 dalies i punkto;

Sąjungos masto padarinių galinčio turėti 
įvykio atveju atitinkamoms valstybėms 
narėms galėtų prireikti koordinuotai imtis 
tam tikrų kontrolės ar sąlytį turėjusių 
asmenų išsiaiškinimo priemonių, siekiant 
išaiškinti jau užsikrėtusius asmenis ir 
asmenis, kuriems kyla pavojus užsikrėsti. 
Vykdant tokį bendradarbiavimą gali 
reikėti, kad valstybės narės, tiesiogiai 
dalyvaujančios išaiškinant sąlytį 
turėjusius asmenis, per sistemą keistųsi 
asmens duomenimis, įskaitant neskelbtiną 
informaciją, susijusią su sveikata, ir 
informaciją apie patvirtintus ar įtariamus 
žmonių susirgimo ar užsikrėtimo atvejus. 
Valstybės narės turi keistis su sveikata 
susijusiais asmens duomenimis 
laikydamosi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 9 
straipsnio 2 dalies i punkto;

_________________ _________________
18 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).

18 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).

Or. en

Pakeitimas 207
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) turėtų būti skatinamas 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu 
užtikrinti keitimąsi informacija su PSO 
apie priemones, kurių imamasi pagal šį 

(21) turėtų būti skatinamas 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu 
užtikrinti keitimąsi informacija su PSO 
apie priemones, kurių imamasi pagal šį 
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reglamentą. Tokio tvirtesnio 
bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant 
prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti 
paramą sveikatos sistemoms ir partnerių 
parengties ir reagavimo pajėgumus 
įgyvendinimo. Sąjungai galėtų būti 
naudinga sudaryti tarptautinius 
bendradarbiavimo susitarimus su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis, įskaitant PSO, kad būtų 
skatinamas keitimasis atitinkama 
informacija iš didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsenos ir 
įspėjimo apie jas sistemų. Sąjungos 
kompetencijos srityse tokie susitarimai 
atitinkamais atvejais galėtų apimti tokių 
trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų 
dalyvavimą atitinkamo epidemiologinės 
priežiūros stebėsenos tinklo ir SĮRS 
veikloje, keitimąsi gerąja patirtimi 
parengties ir atsako veiksmų pajėgumo ir 
planavimo srityse, rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimą ir bendradarbiavimą 
koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant 
atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje;

reglamentą. Tokio tvirtesnio 
bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant 
prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti 
paramą sveikatos sistemoms ir partnerių 
parengties ir reagavimo pajėgumus 
įgyvendinimo. Sąjungai galėtų būti 
naudinga sudaryti tarptautinius 
bendradarbiavimo susitarimus su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis, įskaitant PSO, kad būtų 
skatinamas keitimasis atitinkama 
informacija iš didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsenos ir 
įspėjimo apie jas sistemų. Sąjungos 
kompetencijos srityse tokie susitarimai 
atitinkamais atvejais galėtų apimti tokių 
trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų 
dalyvavimą atitinkamo epidemiologinės 
priežiūros stebėsenos tinklo, kaip antai 
Europos stebėjimo sistemos (TESSy), ir 
SĮRS veikloje, keitimąsi gerąja patirtimi 
parengties ir atsako veiksmų pajėgumo ir 
planavimo srityse, rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimą ir bendradarbiavimą 
koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant 
atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 208
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) turėtų būti skatinamas 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu 
užtikrinti keitimąsi informacija su PSO 
apie priemones, kurių imamasi pagal šį 
reglamentą. Tokio tvirtesnio 
bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant 
prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti 
paramą sveikatos sistemoms ir partnerių 

(21) turėtų būti skatinamas 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu 
užtikrinti keitimąsi informacija su PSO 
apie priemones, kurių imamasi pagal šį 
reglamentą. Tokio tvirtesnio 
bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant 
prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti 
paramą sveikatos sistemoms ir partnerių 
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parengties ir reagavimo pajėgumus 
įgyvendinimo. Sąjungai galėtų būti 
naudinga sudaryti tarptautinius 
bendradarbiavimo susitarimus su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis, įskaitant PSO, kad būtų 
skatinamas keitimasis atitinkama 
informacija iš didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsenos ir 
įspėjimo apie jas sistemų. Sąjungos 
kompetencijos srityse tokie susitarimai 
atitinkamais atvejais galėtų apimti tokių 
trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų 
dalyvavimą atitinkamo epidemiologinės 
priežiūros stebėsenos tinklo ir SĮRS 
veikloje, keitimąsi gerąja patirtimi 
parengties ir atsako veiksmų pajėgumo ir 
planavimo srityse, rizikos visuomenės 
sveikatai vertinimą ir bendradarbiavimą 
koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant 
atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje;

parengties ir reagavimo pajėgumus 
įgyvendinimo. Tarptautiniai 
bendradarbiavimo susitarimai turėtų būti 
sudaryti su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant 
PSO, kad būtų skatinamas keitimasis 
atitinkama informacija iš didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
stebėsenos ir įspėjimo apie jas sistemų. 
Tokie susitarimai būtų naudingi Sąjungai 
ir trečiosioms šalims ir Sąjungos 
kompetencijos srityse atitinkamais atvejais 
galėtų apimti tokių trečiųjų šalių ar 
tarptautinių organizacijų dalyvavimą 
atitinkamo epidemiologinės priežiūros 
stebėsenos tinklo ir SĮRS veikloje, 
keitimąsi gerąja patirtimi parengties ir 
atsako veiksmų pajėgumo ir planavimo 
srityse, rizikos visuomenės sveikatai 
vertinimą ir bendradarbiavimą 
koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant 
atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje;

Or. cs

Pakeitimas 209
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
aktyviai siekti sudaryti naują visuotinę 
sutartį dėl pasirengimo pandemijai ir 
atsako į ją jai pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos sistemą ir aktyviai 
dalyvaujant kitoms susijusioms 
organizacijoms, remiantis esamomis 
visuotinėmis sveikatos priežiūros 
priemonėmis ir jas tobulinant, visų pirma 
kalbant apie Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles (2005 m.)1a, siekiant 
užtikrinti tvirtą ir išbandytą pagrindą. 
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Tokia sutartimi turėtų būti remiamas 
tarptautinės sveikatos priežiūros sistemos 
ir bendradarbiavimo, susijusio su 
ankstyvu nustatymu, prevencija, atsaku ir 
atsparumu būsimoms pandemijoms, 
stiprinimas ir tam turėtų būti skiriama 
daug dėmesio;
_________________
1a Pasaulio sveikatos organizacija. 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
(2005 m.) 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Pakeitimas 210
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) asmens duomenų tvarkymas 
įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir 
Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma 
naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos 
specialios apsaugos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad, valstybėms narėms 
įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemones nacionaliniu 
lygmeniu, asmens duomenimis būtų 
keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu 
SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, 
kuria naudojantis asmens duomenys, 
įskaitant kontaktinius ir sveikatos 
duomenis, gali būti siunčiami 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse;

(22) dėl to, kad sveikatos duomenys yra 
neskelbtini, valstybės narės, Komisija ir 
Sąjungos agentūros turėtų juos apsaugoti 
ir užtikrinti, kad jų tvarkymo veiksmais 
būtų laikomasi duomenų apsaugos 
teisėtumo, teisingumo, skaidrumo, tikslo 
ribojimo, duomenų kiekio mažinimo, 
tikslumo, saugojimo apribojimų, 
vientisumo ir konfidencialumo principų. 
Asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant 
šį reglamentą turėtų būti vykdomas 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento 
(ES) 2018/172519. Visų pirma naudojant 
SĮRS turėtų būti nustatytos specialios 
apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad, valstybėms narėms įgyvendinant sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo priemones 
nacionaliniu lygmeniu, asmens 
duomenimis būtų keičiamasi saugiai ir 
teisėtai. Šiuo atžvilgiu SĮRS apima 
pranešimų siuntimo funkciją, kuria 
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naudojantis asmens duomenys, įskaitant 
kontaktinius ir sveikatos duomenis, gali 
būti siunčiami atitinkamoms valdžios 
institucijoms, dalyvaujančioms sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse. 
Reikėtų griežtai laikytis Reglamento (ES) 
2018/1725 (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) 27 straipsnio ir reikėtų 
priimti atitinkamas technines ir 
organizacines saugumo priemones, 
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 33 straipsnio;

_________________ _________________
19 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).

19 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 211
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) asmens duomenų tvarkymas 
įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir 
Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma 
naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos 
specialios apsaugos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad, valstybėms narėms 
įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemones nacionaliniu 
lygmeniu, asmens duomenimis būtų 
keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu 

(22) asmens duomenų tvarkymas 
įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir 
Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma 
naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos 
specialios apsaugos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad, valstybėms narėms 
įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemones nacionaliniu ir 
regionų lygmenimis, asmens duomenimis 
būtų keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo 



AM\1230399LT.docx 91/131 PE692.634v01-00

LT

SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, 
kuria naudojantis asmens duomenys, 
įskaitant kontaktinius ir sveikatos 
duomenis, gali būti siunčiami 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse.

atžvilgiu SĮRS apima pranešimų siuntimo 
funkciją, kuria naudojantis asmens 
duomenys, įskaitant kontaktinius ir 
sveikatos duomenis, gali būti siunčiami 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse;

_________________ _________________
19 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).

19 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 212
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) asmens duomenų tvarkymas 
įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir 
Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma 
naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos 
specialios apsaugos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad, valstybėms narėms 
įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemones nacionaliniu 
lygmeniu, asmens duomenimis būtų 
keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu 
SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, 
kuria naudojantis asmens duomenys, 
įskaitant kontaktinius ir sveikatos 
duomenis, gali būti siunčiami 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 

(22) asmens duomenų tvarkymas 
įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti 
vykdomas laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir 
Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma 
naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos 
specialios apsaugos priemonės, kuriomis 
užtikrinama, kad, valstybėms narėms 
įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemones nacionaliniu 
lygmeniu, asmens duomenimis būtų 
keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu 
SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, 
kuria naudojantis asmens duomenys, 
įskaitant kontaktinius ir sveikatos 
duomenis, gali būti siunčiami 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 
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dalyvaujančioms sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse;

dalyvaujančioms išaiškinant sąlytį 
turėjusius asmenis;

_________________ _________________
19 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).

19 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 213
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) tam tikrose valstybėse narėse 
atsakomybė už visuomenės sveikatą nėra 
išimtinai nacionalinis klausimas, o yra iš 
esmės decentralizuota, todėl įgyvendinant 
šį reglamentą nacionalinės valdžios 
institucijos atitinkamais atvejais turėtų 
įtraukti atitinkamas kompetentingas 
valdžios institucijas;

(24) tam tikrose valstybėse narėse 
atsakomybė už visuomenės sveikatą nėra 
išimtinai nacionalinis klausimas, o yra iš 
esmės decentralizuota, todėl įgyvendinant 
šį reglamentą nacionalinės ir regioninės 
valdžios institucijos atitinkamais atvejais 
turėtų įtraukti atitinkamas kompetentingas 
valdžios institucijas;

Or. en

Pakeitimas 214
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio (25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
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reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios 
teiks paramą nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi 
informacija apie valstybių narių atsako 
veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo 
procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos 
lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu 
bei procedūromis, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; atitinkamų sveikatos 
duomenų sąrašo, kuriuo, remiantis 14 
straipsnio 2 dalies a punktu ir 5 dalimi ir 
atsižvelgiant į atitinkamą jo vaidmenį, 
galės naudotis ECDC, nustatymu ir 
atnaujinimu; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, 
kurios teiks paramą nacionalinėms 
etaloninėms laboratorijoms, paskyrimu; 
keitimosi informacija apie valstybių narių 
atsako veiksmus ir atsako veiksmų 
koordinavimo procedūromis; 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimu Sąjungos lygmeniu 
ir tokio pripažinimo nutraukimu bei 
procedūromis, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis duomenų apsaugos tikslo ribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų, 
vengiant neproporcingos ECDC galimybės gauti pacientų duomenis, reikėtų įgyvendinimo 
aktu parengti tikslų sveikatos duomenų sąrašą. Tokiame akte taip pat turėtų būti išdėstytas 
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ECDC vaidmuo, kurį jis atliks tvarkant asmens duomenis (pvz., valdytojo, tvarkytojo ar 
bendro valdytojo vaidmuo).

Pakeitimas 215
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios 
teiks paramą nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi 
informacija apie valstybių narių atsako 
veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo 
procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos 
lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu 
bei procedūromis, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; atitinkamų sveikatos 
duomenų, kuriuos skaitmeninė platforma 
turi automatiškai rinkti, sąrašo nustatymu 
ir atnaujinimu; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios 
teiks paramą nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi 
informacija apie valstybių narių atsako 
veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo 
procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos 
lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu 
bei procedūromis, kurių reikia siekiant 
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užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 216
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios 
teiks paramą nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi 
informacija apie valstybių narių atsako 
veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo 
procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos 
lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu 
bei procedūromis, kurių reikia siekiant 

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, 
susijusius su: šablonais, naudotinais 
teikiant informaciją apie parengties ir 
atsako veiksmų planavimą; sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos srities 
darbuotojams skirto mokymo veiklos 
organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
kurioms taikoma epidemiologinės 
priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir 
tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo 
parengimu ir atnaujinimu; toms 
užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms 
sveikatos problemoms, įtrauktoms į 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos 
sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai, kurioms taikoma ad hoc 
stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių 
patvirtinimu; SĮRS naudojimo 
procedūromis; priežiūros platformos 
veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios 
teiks paramą nacionalinėms ir 
regioninėmis etaloninėms laboratorijoms, 
paskyrimu; keitimosi informacija apie 
valstybių narių atsako veiksmus ir atsako 
veiksmų koordinavimo procedūromis; 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų pripažinimu Sąjungos lygmeniu ir 
tokio pripažinimo nutraukimu bei 
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užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

procedūromis, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
duomenų apsaugos teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 217
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) nacionalinės valdžios institucijos 
atitinkamais atvejais turėtų teikti 
konsultacijas ir į šio reglamento 
įgyvendinimą įtraukti pacientų 
organizacijų ir sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorių nacionalinių 
socialinių partnerių atstovus;

Or. en

Pakeitimas 218
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Pasaulio sveikatos organizacijos 
Užimtumo sveikatos srityje ir ekonomikos 
augimo aukšto lygio ekspertų grupės 
rekomendacijos1a, kuriomis siekiama 
spręsti darbuotojų trūkumo problemą, yra 
integruojamos į pasirengimo planus, 
siekiant užtikrinti tinkamą ir į poreikius 
orientuotą darbuotojų skaičių;
_________________
1a https://www.who.int/hrh/com-
heeg/reports/report-expert-group/en/.
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Or. en

Pakeitimas 219
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kad būtų galima nustatyti 
nacionalinių parengties planų 
įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą 
su Sąjungos planu, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, susijusius su auditų, 
atliekamų siekiant įvertinti parengties ir 
atsako veiksmų planavimo veiklą 
nacionaliniu lygmeniu, procedūromis, 
standartais ir kriterijais. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 
13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros21 nustatytų principų. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(28) kad būtų galima nustatyti 
nacionalinių ir regionų parengties planų 
įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą 
su Sąjungos planu, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, susijusius su auditų, 
atliekamų siekiant įvertinti parengties ir 
atsako veiksmų planavimo veiklą 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis, 
procedūromis, standartais ir kriterijais. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be 
kita ko, su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos laikantis 
2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros21 
nustatytų principų. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________
21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 220
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Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) COVID-19 sveikatos krizė 
atskleidė, kad nei medicininių atsako 
priemonių bendras pirkimas, nei 
Sąjungos finansavimas, skiriamas jų 
moksliniams tyrimams, nėra tinkamas 
kovos su ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija sprendimas. Jeigu 
Sąjungos lygmeniu bus paskelbta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija ir pagal šį reglamentą taikomos 
priemonės, kaip antai bendras 
medicininių atsako priemonių pirkimas, 
bus nepakankamos sveikatos krizei 
spręsti, ateityje Komisija, vadovaudamasi 
PSO taisyklėmis, turėtų turėti įgaliojimą 
Sąjungos gamintojams suteikti 
vadinamąsias privalomas licencijas šių 
vaistų, vakcinų ir medicinos priemonių 
patentams, kad būtų didinami Sąjungos 
gamybos pajėgumai. Prašo Komisijos ir 
valstybių narių apsvarstyti galimybę 
perduoti galias, kad atliekant kitą šio 
reglamento peržiūrą Komisijai būtų 
suteiktos privalomos licencijos;

Or. en

Pakeitimas 221
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) parengties planus Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis;

i) parengties planus Sąjungos ir 
nacionaliniu bei regionų lygmenimis;

Or. en
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Pakeitimas 222
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) informacijos apie parengtį teikimą 
ir parengties auditus;

ii) informacijos apie parengtį teikimą 
ir parengties vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas įtraukti auditus prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 
straipsniui, nes valstybės narės tebėra atsakingos už sveikatos priežiūros sistemas. Todėl 
geriau vartoti terminą „vertinimas“, nes tai padeda valstybėms narėms atlikti savo sistemų 
auditus, atitinkančius konkrečias jų aplinkybes.

Pakeitimas 223
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nacionalinių strateginių atsargų ir 
turimų medicininių atsako priemonių 
tinklas;

Or. en

Pakeitimas 224
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento įgyvendinimas 
remiamas finansuojant atitinkamų 

3. Siekiant vadovautis bendros 
sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo 
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Sąjungos programų ir priemonių lėšomis. į visų sričių politiką koncepcijomis, šio 
reglamento įgyvendinimas remiamas 
finansuojant atitinkamų Sąjungos 
programų ir priemonių lėšomis. Europos 
sveikatos sąjunga ir jos reglamentas dėl 
didesnių Europos vaistų agentūros 
įgaliojimų ir reglamentas, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrą, stiprina 
Sąjungos sveikatos sistemą, siekiant 
panaikinti dideles tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai, ir ji yra 
finansuojama pagal programą „ES – 
sveikatos labui“. Ji papildo kitą Sąjungos 
politiką ir fondus, visų pirma veiksmus, 
vykdomus pagal programą „Europos 
horizontas“, Skaitmeninės Europos 
programą, ESI fondus, rezervą „rescEU“, 
SPP, ESF+, priemonę „Next Generation 
EU“ ir Bendrosios rinkos programą.

Or. en

Pakeitimas 225
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento įgyvendinimas 
remiamas finansuojant atitinkamų 
Sąjungos programų ir priemonių lėšomis.

3. Vadovaujantis bendros sveikatos ir 
sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką koncepcijomis, šio reglamento 
įgyvendinimas remiamas finansuojant 
atitinkamų Sąjungos programų ir 
priemonių lėšomis. Sustiprinta Sąjungos 
sveikatos saugumo sistema, padedančia 
kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai, užtikrinama jos 
sinergija bei papildomumas su kitomis ES 
politikos sritimis ir fondais, pvz., su 
veiksmais, įgyvendinamais pagal ESI 
fondų programas, programą „Europos 
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horizontas“, Skaitmeninės Europos 
programą, rezervo „rescEU“ priemonę, 
SPP, ESF+ programas ir SVP.

Or. en

Pakeitimas 226
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio reglamento įgyvendinimas 
vykdomas visapusiškai gerbiant asmenų 
orumą ir pagrindines teises ir laisves ir 
užtikrinant vadovavimąsi bendros 
sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo 
į visų sričių politiką koncepcijomis.

Or. en

Pakeitimas 227
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

3a. Šiuo Reglamentu užtikrinama, kad 
ateityje iškilus ekstremalioms sveikatos 
situacijoms, nebus trukdoma ligų 
nustatymui, sveikatos intervencijoms ir 
kitų sunkių ligų gydymui.

Or. es

Pakeitimas 228
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio reglamento įgyvendinimas 
vykdomas visapusiškai gerbiant asmenų 
orumą ir pagrindines teises ir laisves.

Or. en

Pakeitimas 229
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užkrečiamosios ligos; i) užkrečiamosios ligos, įskaitant 
zoonotinės kilmės užkrečiamąsias ligas;

Or. en

Pakeitimas 230
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užkrečiamosios ligos; i) užkrečiamosios ligos, įskaitant 
zoonotinės kilmės užkrečiamąsias ligas;

Or. en

Pakeitimas 231
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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iiia) retos biologinės kilmės ligos;

Or. en

Pakeitimas 232
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

c) dėl su aplinka arba klimatu 
susijusios kilmės grėsmių;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 233
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl įvykių, kurie pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles gali būti 
laikomi tarptautinio masto 
ekstremaliosiomis visuomenės sveikatos 
situacijomis, jeigu jie priskiriami vienai iš 
a–d punktuose nurodytų kategorijų 
grėsmių.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 234
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas
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ea) šis reglamentas bus taikomas 
pripažinus, kad iškilo nepaprastoji 
padėtis, kaip numatyta šio Reglamento 23 
straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 235
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taip pat taikomas 
užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių 
sveikatos problemų epidemiologinei 
priežiūrai.

2. Šis reglamentas taip pat taikomas 
užkrečiamųjų ligų ir tokių ligų poveikio 
neužkrečiamosioms ligoms ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, kaip antai 
krizės poveikio psichikos sveikatai ir 
atidėto poveikio kitų ligų ir būklių 
tyrimams, diagnozavimui, stebėsenai, 
gydymui ir priežiūrai, epidemiologinei 
priežiūrai.

Or. en

Pakeitimas 236
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taip pat taikomas 
užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių 
sveikatos problemų epidemiologinei 
priežiūrai.

2. Šis reglamentas taip pat taikomas 
užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių 
sveikatos problemų, kaip antai 
neužkrečiamųjų ligų ar padarinių 
sveikatai, pvz., psichikos sveikatos 
sutrikimų, epidemiologinei priežiūrai.

Or. en
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Pakeitimas 237
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiuo reglamentu skatinama 
įgyvendinti Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles, mažinti 
administracinę naštą ir išteklių 
dubliavimąsi, taip pat mažinti COVID-19 
pandemijos atskleistas spragas grėsmių 
visuomenės sveikatai prevencijos, 
pasirengimo joms ir atsako į jas srityse.

Or. en

Pakeitimas 238
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis ekstremaliosios 
situacijos aplinkybėmis valstybė narė arba 
Komisija gali prašyti koordinuoti atsako į 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, kurioms netaikoma 2 straipsnio 1 
dalis, veiksmus Sveikatos saugumo 
komitete, kaip nurodyta 21 straipsnyje, jei 
laikoma, kad visuomenės sveikatos 
priemonės, kurių anksčiau imtasi, pasirodė 
esančios nepakankamos siekiant užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

4. Išskirtinėmis ekstremaliosios 
situacijos aplinkybėmis valstybė narė arba 
Komisija gali prašyti koordinuoti atsako į 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, kurioms netaikoma 2 straipsnio 1 
dalis, visų pirma kalbant apie pagrindines 
neužkrečiamąsias ligas, veiksmus 
Sveikatos saugumo komitete, kaip 
nurodyta 21 straipsnyje, jei laikoma, kad 
visuomenės sveikatos priemonės, kurių 
anksčiau imtasi, pasirodė esančios 
nepakankamos siekiant užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos apsaugos lygį.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė padėtis įrodo, kad kilus pandemijoms kyla daugiau sunkumų dėl lėtinių ligų, 
įskaitant psichikos ligas, nes, pvz., galimybės gauti gydymą yra ribotos.

Pakeitimas 239
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, palaikydama ryšius su 
valstybėmis narėmis, užtikrina pagal šį 
reglamentą nustatytų mechanizmų ir 
struktūrų bei panašių Sąjungos lygmeniu 
arba pagal Euratomo sutartį nustatytų 
mechanizmų ir struktūrų, kurių veikla yra 
susijusi su pasirengimu didelėms 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms 
sveikatai ir atsako į jas planavimu, 
stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas bei 
kova su šiomis grėsmėmis, veikimo 
koordinavimą ir keitimąsi informacija 
tarpusavyje.

5. Komisija, palaikydama ryšius su 
valstybėmis narėmis, užtikrina pagal šį 
reglamentą nustatytų mechanizmų ir 
struktūrų bei panašių tarptautiniu ir 
Sąjungos lygmenimis arba pagal Euratomo 
sutartį nustatytų mechanizmų ir struktūrų, 
kurių veikla yra susijusi su pasirengimu 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėms sveikatai ir atsako į jas 
planavimu, stebėsena, skubiu įspėjimu apie 
jas bei kova su šiomis grėsmėmis, veikimo 
koordinavimą ir keitimąsi informacija 
tarpusavyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti sąsajas su PSO, taip pat užtikrinti sąveiką ir išvengti veiksmų dubliavimosi.

Pakeitimas 240
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės išlaiko teisę savo 
nacionalinėse sistemose, veikiančiose 
srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, 
palikti galioti arba nustatyti papildomą 
tvarką, procedūras ir priemones, įskaitant 

6. Valstybės narės išlaiko teisę savo 
nacionalinėse ir regioninėse sistemose, 
veikiančiose srityse, kurioms taikomas šis 
reglamentas, palikti galioti arba nustatyti 
papildomą tvarką, procedūras ir priemones, 
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tvarką, numatytą esamuose arba būsimuose 
dvišaliuose arba daugiašaliuose 
susitarimuose arba konvencijose, su sąlyga, 
kad tokia papildoma tvarka, procedūros ir 
priemonės netrukdo taikyti šio reglamento.

įskaitant tvarką, numatytą esamuose arba 
būsimuose dvišaliuose arba daugiašaliuose 
susitarimuose arba konvencijose, su sąlyga, 
kad tokia papildoma tvarka, procedūros ir 
priemonės netrukdo taikyti šio reglamento.

Or. en

Pakeitimas 241
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Komisija įgyvendins 
elektroninę informacijos sistemą, 
siekdama užtikrinti skaidrumą ir 
palengvinti galimybę gauti informaciją 
visiems Sąjungos piliečiams bei ten, kur 
kovojama su dezinformacija.

Or. es

Pakeitimas 242
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užkrečiamoji liga – infekcinė liga, 
kurią sukelia užkrečiamas sukėlėjas, kuri 
perduodama vieno asmens kitam 
tiesioginio sąlyčio su užkrėstu asmeniu 
būdu arba netiesiogiai, pavyzdžiui, per 
pernešėją, gyvūną, užkrato perdavimo 
veiksnius, produktus ar aplinką, arba 
sąlyčio su skysčiais, užkrėstais ligos 
sukėlėju, metu;

2) užkrečiamoji liga – infekcinė liga, 
kurią sukelia užkrečiamas sukėlėjas, kuri 
perduodama vieno asmens kitam 
tiesioginio sąlyčio su užkrėstu asmeniu 
būdu arba netiesiogiai, pavyzdžiui, per 
pernešėją, gyvūną, užkrato perdavimo 
veiksnius, produktus ar aplinką, arba 
sąlyčio su skysčiais, užkrėstais ligos 
sukėlėju, metu arba perduodama gyvūno 
žmogui;

Or. cs
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Pakeitimas 243
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimas – priemonės, įgyvendinamos 
siekiant išaiškinti asmenis, kurie turėjo 
sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali 
susirgti arba susirgo šia liga, rankiniu būdu 
arba taikant kitas technologines priemones;

(3) sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimas – priemonės, įgyvendinamos 
siekiant išaiškinti asmenis, kurie turėjo 
sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali 
susirgti arba susirgo užkrečiamąja liga, 
rankiniu būdu arba taikant kitas 
technologines priemones;

Or. en

Pakeitimas 244
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimas – priemonės, įgyvendinamos 
siekiant išaiškinti asmenis, kurie turėjo 
sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali 
susirgti arba susirgo šia liga, rankiniu 
būdu arba taikant kitas technologines 
priemones;

3) sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimas – priemonės, įgyvendinamos 
siekiant išaiškinti asmenis, kurie turėjo 
sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali 
užsikrėsti, užkrėsti ar susirgti šia liga, 
rankiniu būdu arba taikant kitas 
technologines priemones;

Or. en

Pakeitimas 245
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) epidemiologinė priežiūra – 
sistemingas duomenų ir analizės, susijusių 
su užkrečiamosiomis ligomis ir 
susijusiomis specifinėmis sveikatos 
problemomis, rinkimas, registravimas, 
analizė, aiškinimas ir platinimas;

4) epidemiologinė priežiūra – 
sistemingas duomenų ir analizės, susijusių 
su užkrečiamosiomis ligomis ir 
susijusiomis specifinėmis sveikatos 
problemomis, taip pat jų poveikiu 
neužkrečiamosioms ligoms arba 
padariniais sveikatai, kaip antai psichikos 
sveikatos sutrikimams, rinkimas, 
registravimas, analizė, aiškinimas ir 
platinimas;

Or. en

Pakeitimas 246
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) bendros sveikatos koncepcija yra 
bendradarbiavimu grindžiamas, įvairius 
sektorius apimantis ir tarpdalykinis 
požiūris į programų, politikos, teisės aktų 
ir mokslinių tyrimų rengimą ir 
įgyvendinimą įvairiems sektoriams 
palaikant ryšius ir bendradarbiaujant, kad 
būtų pasiekti geresni rezultatai 
visuomenės sveikatos srityje, atsižvelgiant 
į žmonių, gyvūnų, augalų ir jų bendros 
aplinkos tarpusavio sąsają;

Or. en

Pakeitimas 247
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
susijusios su aplinka, klimatu ar nežinomos 
kilmės pavojų gyvybei keliantis ar kitais 
atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris 
plinta per valstybių narių nacionalines 
sienas arba kurio atveju yra didelė tokio 
plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina 
koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu 
siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

7) didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
susijusios su aplinka, klimatu ar nežinomos 
kilmės pavojų gyvybei keliantis ar kitais 
atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris 
iš trečiųjų šalių patenka į valstybių narių 
teritorijas ir (arba) plinta per valstybių 
narių nacionalines sienas arba kurio atveju 
yra didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio 
gali būti būtina koordinuoti veiksmus 
Sąjungos lygmeniu siekiant užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė apibrėžtis sudaro įspūdį, kad šios grėsmės galėtų atsirasti tik pačiose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 248
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
susijusios su aplinka, klimatu ar nežinomos 
kilmės pavojų gyvybei keliantis ar kitais 
atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris 
plinta per valstybių narių nacionalines 
sienas arba kurio atveju yra didelė tokio 
plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina 
koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu 
siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 249
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Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

7) Didelės tarpvalstybinės grėsmės 
sveikatai: didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
susijusios su aplinka, klimatu ar 
nežinomos kilmės pavojų gyvybei keliantis 
ar kitais atžvilgiais didelis pavojus 
sveikatai, kuris plinta per valstybių narių 
nacionalines sienas arba kurio atveju yra 
didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio gali 
būti būtina koordinuoti veiksmus Sąjungos 
lygmeniu siekiant užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos apsaugos lygį;

7) Didelės tarpvalstybinės grėsmės 
sveikatai: didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės ar 
nežinomos kilmės pavojų gyvybei keliantis 
ar kitais atžvilgiais didelis pavojus 
sveikatai, kuris plinta per valstybių narių 
nacionalines sienas arba kurio atveju yra 
didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio gali 
būti būtina koordinuoti veiksmus Sąjungos 
lygmeniu siekiant užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos apsaugos lygį;

Or. es

Pakeitimas 250
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) pagrindinė neužkrečiamoji liga – 
Reglamento (ES) [ECDC reglamentas, 
įtraukti teisingą numerį] 2 straipsnio 4a 
punkte nurodyta liga;

Or. en

Pakeitimas 251
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8a) Tarptautines sveikatos priežiūros 
taisyklės – 2005 m. Pasaulio sveikatos 
organizacijoje priimtos Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisyklės;

Or. cs

Pakeitimas 252
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) sveikatos aspektų integravimo į 
visų sričių politiką koncepcija – į visų 
sričių politiką integruotas sveikatos 
aspektas, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
.../... „ES – sveikatos labui“ [OL ...];

Or. en

Pakeitimas 253
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) bendros sveikatos koncepcija – 
Reglamente (ES) .../... „ES – sveikatos 
labui“ [OL ...] nurodyta bendros sveikatos 
koncepcija;

Or. en

Pakeitimas 254
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro (ECDC), Europos vaistų 
agentūros (EMA) ir Europos aplinkos 
agentūros (EAA) atstovai Sveikatos 
saugumo komiteto (SSK) posėdžiuose 
dalyvauja kaip stebėtojai.

Or. en

Pakeitimas 255
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

a) a) sudaro sąlygas Komisijai ir 
valstybėms narėms imtis koordinuotų 
veiksmų siekiant įgyvendinti šį reglamentą;

a) sudaro sąlygas Komisijai ir 
valstybėms narėms, įskaitant nacionalines 
sveikatos priežiūros institucijas, imtis 
koordinuotų veiksmų siekiant įgyvendinti 
šį reglamentą;

Or. es

Pakeitimas 256
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, valstybių narių parengties ir 
atsako veiksmų planavimą pagal 10 
straipsnį;

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija ir susijusiomis Sąjungos 
agentūromis, valstybių narių parengties ir 
atsako veiksmų planavimą pagal 10 
straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 257
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, valstybių narių parengties ir 
atsako veiksmų planavimą pagal 10 
straipsnį;

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija ir valstybėmis narėmis, valstybių 
narių parengties ir atsako veiksmų 
planavimą pagal 10 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 258
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, valstybių narių parengties ir 
atsako veiksmų planavimą pagal 10 
straipsnį;

b) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, valstybių narių prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planavimą 
pagal 10 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 259
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, informacijos apie riziką ir krizę 
teikimą ir valstybių narių atsako į dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
veiksmus pagal 21 straipsnį;

c) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija ir susijusiomis Sąjungos 
agentūromis, informacijos apie riziką ir 
krizę teikimą ir valstybių narių atsako į 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai veiksmus pagal 21 straipsnį;
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Or. en

Pakeitimas 260
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

c) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija, informacijos apie riziką ir krizę 
teikimą ir valstybių narių atsako į dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
veiksmus pagal 21 straipsnį;

c) koordinuoja, palaikydamas ryšį su 
Komisija ir valstybėmis narėmis, 
informacijos apie riziką ir krizę teikimą ir 
valstybių narių atsako į dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
veiksmus pagal 21 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 261
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priima nuomones ir gaires, be kita 
ko, dėl konkrečių atsako priemonių, kad 
padėtų valstybėms narėms užkirsti kelią 
didelėms tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėms sveikatai ir jas kontroliuoti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 262
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) kartu su atitinkamais trečiųjų 
šalių suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, 
pacientų grupes ir vaistų kūrėjus ir 
gamintojus, koordinuoja veiksmus, 
susijusius su Komiteto užduotimis;

Or. en

Pakeitimas 263
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) remia politiką, kuria užtikrinamas 
sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką ir bendros sveikatos koncepcijų 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 264
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos Sąjungos agentūros 
dalyvauja vykdant SSK užduotis.

Or. en

Pakeitimas 265
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) keitimasis geriausia patirtimi, 
siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
valstybėms narės pereiti prie sveikatos 
priežiūros modelio, pagal kurį daugiau 
dėmesio būtų skiriama senėjimui ir 
lėtiniam ligų pobūdžiui;

Or. en

Pakeitimas 266
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) stiprina viešojo sektoriaus 
dalyvavimą vykdant sveikatos srities 
mokslinių tyrimų strategijas, laikantis 
programos „Europos horizontas“, kad, 
siekiant įvykdyti visus strateginius 
sveikatos srities mokslinius tyrimus, kurių 
neįmanoma atlikti be viešosios paramos, 
būtų sustiprinti reikiami ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 267
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. SSK pirmininkauja Komisijos 
atstovas. SSK posėdžiauja reguliariai ir 
bet kada, kai to reikia, Komisijos ar 
valstybės narės prašymu.

4. SSK pirmininkauja Komisijos 
atstovas, kuris neturi teisės balsuoti. 
Sveikatos saugumo komitetas posėdžiauja, 
kai to reikia, Komisijos ar valstybės narės 
prašymu, taip pat nesilaikant tų intervalų.

Or. cs
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Pakeitimas 268
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. SSK pirmininkauja Komisijos 
atstovas. SSK posėdžiauja reguliariai ir bet 
kada, kai to reikia, Komisijos ar valstybės 
narės prašymu.

4. SSK pirmininkauja Komisijos 
atstovas, neturintis teisės balsuoti. SSK 
posėdžiauja reguliariai ir bet kada, kai to 
reikia, Komisijos ar valstybės narės 
prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų organizuoti SSK darbą, kai, jos manymu reikia, rengti posėdžius ir teikti 
paramą, tačiau turėtų būti aiškiai nurodyta, kad balsuoti turėtų tik valstybių narių atstovai.

Pakeitimas 269
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sekretoriato paslaugas teikia 
Komisija.

5. Sekretoriato paslaugas teikia 
Komisija ir jos priskiriamos 
kompetentingam Komisijos generaliniam 
direktoratui.

Or. en

Pakeitimas 270
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5a. Komiteto ir Komisijos nariai 
užtikrina išsamias konsultacijas su 
Sąjungos agentūromis, visuomenės 
sveikatos specialistais, tarptautinėmis 
organizacijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistus.

Or. en

Pakeitimas 271
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

6. SSK dviejų trečdalių savo narių 
daugumos balsais priima savo darbo 
tvarkos taisykles. Tose darbo tvarkos 
taisyklėse nustatoma darbo tvarka, visų 
pirma susijusi su:

6. SSK dviejų trečdalių savo narių 
daugumos balsais priima savo darbo 
tvarkos taisykles. Tose darbo tvarkos 
taisyklėse nustatoma darbo tvarka ir SSK 
kompetencijos, nepažeidžiant 
proporcingumo ir subsidiarumo principų, 
visų pirma susijusi su:

Or. es

Pakeitimas 272
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekspertų dalyvavimu aukšto lygio 
plenariniuose posėdžiuose, galimų 
stebėtojų, įskaitant stebėtojus iš trečiųjų 
šalių, statusu;

b) ekspertų dalyvavimu plenariniuose 
posėdžiuose, galimų stebėtojų, įskaitant 
stebėtojus iš trečiųjų šalių, statusu;

Or. cs
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Pakeitimas 273
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės į kiekvieną 1 dalyje 
nurodytą veiklą vykdantį darinį paskiria po 
vieną atstovą ir ne daugiau kaip po du 
pakaitinius SSK narius.

7. Valstybės narės į kiekvieną 1 dalyje 
nurodytą veiklą vykdantį darinį paskiria po 
vieną atstovą ir ne daugiau kaip po du 
pakaitinius SSK narius. Valstybės narės 
skiria savo atstovus ir pakaitinius narius 
per 30 dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Jeigu atstovas arba 
pakaitinis narys atsisako savo pareigų 
SSK, valstybė narė per 30 dienų paskiria 
jį pakeisiantį narį ar narius.

Or. en

Pakeitimas 274
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybė narė per 30 dienų nuo 
ankstesnio atstovo ar pakaitinio nario 
pasitraukimo nepaskirs jokio jį 
pakeisiančio nario, nepaisant to, SSK 
toliau tęs savo veiklą po to, kai SSK 
pirmininkas valstybei narei išsiųs oficialų 
laišką.

Or. en

Pakeitimas 275
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamuose sveikatos ir socialinių 
paslaugų sričių ES sektorių socialinio 
dialogo komitetuose pripažinti Europos 
socialiniai partneriai ir pacientų 
organizacijų atstovas turi Sveikatos 
saugumo komiteto stebėtojo statusą.

Or. en

Pakeitimas 276
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas skiria du stebėtojus, 
kuriuos išrenka jo Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas. Šie 
stebėtojai renkami Europos Parlamento 
kadencijos metu. Kiekvienas stebėtojas 
išrenkamas ne daugiau kaip penkeriems 
metams.

Or. en

Pakeitimas 277
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Sveikatos saugumo komiteto 
politinių ir techninių narių sąrašas viešai 
skelbiamas Komisijos ir Tarybos 
svetainėse. Komiteto nariai negali turėti 
jokių finansinių ar kitų interesų, kurie 
galėtų kenkti jų nešališkumui. Jie dirba 
visuomenei bei nepriklausomai ir kasmet 
pateikia savo finansinių interesų 
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deklaraciją. Visi netiesioginiai interesai, 
kurie galėtų būti siejami su medicinos ar 
kita susijusia pramone, yra nurodomi 
Komisijos tvarkomame registre, ir, 
pateikus prašymą, yra skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 278
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Europos Parlamentas paskiria 
atstovus, kurie dalyvauja Sveikatos 
saugumo komiteto (SSK) veikloje kaip 
stebėtojai.

Or. en

Pakeitimas 279
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. SSK darbo tvarkos taisyklės, 
gairės, darbotvarkės ir posėdžių 
protokolai skelbiami Komisijos svetainėje. 
Siekiant sudaryti sąlygas Europos 
Parlamentui vykdyti papildomą viešąją 
kontrolę, Komisija raginama kasmet 
keistis nuomonėmis su Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetu (ENVI), susijusiomis su SSK 
darbu.

Or. en
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Pakeitimas 280
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PARENGTIES IR ATSAKO 
VEIKSMŲ PLANAVIMAS

II PREVENCIJOS, PARENGTIES 
IR ATSAKO VEIKSMŲ PLANAVIMAS

Or. en

Pagrindimas

Kai įmanoma, reikia užkirsti kelią tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms, kylančioms ES viduje. 
„Parengties ir atsako“ planavimas yra pernelyg pasyvus ir nepakankamai aktyvus.

Pakeitimas 281
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PARENGTIES IR ATSAKO 
VEIKSMŲ PLANAVIMAS

II PREVENCIJOS, PARENGTIES 
IR ATSAKO VEIKSMŲ PLANAVIMAS

Or. en

Pakeitimas 282
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PARENGTIES IR ATSAKO 
VEIKSMŲ PLANAVIMAS

II PREVENCIJOS, PARENGTIES 
IR ATSAKO VEIKSMŲ PLANAVIMAS

Or. en
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Pakeitimas 283
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planas

Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planas

Or. en

Pakeitimas 284
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis, parengia su 
sveikatos krize ir pandemija susijusį 
Sąjungos planą (toliau – Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų planas), kad 
būtų skatinami efektyvūs ir koordinuoti 
atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai veiksmai Sąjungos lygmeniu.

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis ir atsižvelgdama į 
PSO sistemą, parengia su sveikatos krize ir 
pandemija susijusį Sąjungos planą (toliau – 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planas), kad būtų skatinami efektyvūs ir 
koordinuoti atsako į tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmai 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 285
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
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Sąjungos agentūromis, parengia su 
sveikatos krize ir pandemija susijusį 
Sąjungos planą (toliau – Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų planas), kad 
būtų skatinami efektyvūs ir koordinuoti 
atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai veiksmai Sąjungos lygmeniu.

Sąjungos agentūromis, parengia su 
sveikatos krize ir pandemija susijusį 
Sąjungos planą (toliau – Sąjungos 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planas), kad būtų skatinami efektyvūs ir 
koordinuoti atsako į tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmai 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 286
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis, parengia su 
sveikatos krize ir pandemija susijusį 
Sąjungos planą (toliau – Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų planas), kad 
būtų skatinami efektyvūs ir koordinuoti 
atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai veiksmai Sąjungos lygmeniu.

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis, parengia su 
sveikatos krize ir pandemija susijusį 
Sąjungos planą (toliau – Sąjungos 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planas), kad būtų skatinami efektyvūs ir 
koordinuoti atsako į tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmai 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 287
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį 
parengtus nacionalinius parengties ir 
atsako veiksmų planus.

2. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį 
parengtus nacionalinius ir regionų 
parengties ir atsako veiksmų planus.
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Or. en

Pakeitimas 288
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį 
parengtus nacionalinius parengties ir 
atsako veiksmų planus.

2. Sąjungos prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planas papildo pagal 6 
straipsnį parengtus nacionalinius parengties 
ir atsako veiksmų planus.

Or. en

Pakeitimas 289
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį 
parengtus nacionalinius parengties ir 
atsako veiksmų planus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 290
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų plane visų pirma numatyta 
valdymo tvarka, pajėgumai ir ištekliai, 

3. Sąjungos prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų plane visų pirma numatyta 
valdymo tvarka, pajėgumai ir ištekliai, 
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skirti: skirti:

Or. en

Pakeitimas 291
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos, valstybių narių ir 
Sąjungos agentūrų bendradarbiavimui 
tinkamu laiku;

a) Komisijos, valstybių narių, 
kompetenciją sveikatos srityje turinčių 
regionų ir Sąjungos agentūrų 
bendradarbiavimui tinkamu laiku;

Or. en

Pakeitimas 292
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugiam Komisijos, Sąjungos 
agentūrų ir valstybių narių keitimuisi 
informacija;

b) saugiam Komisijos, Sąjungos 
agentūrų ir valstybių narių, kompetenciją 
sveikatos srityje turinčių regionų 
keitimuisi informacija;

Or. en

Pakeitimas 293
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) visos Sąjungos strateginių 
gamybos pajėgumų nustatymui;

Or. en

Pakeitimas 294
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) epidemiologinei priežiūrai ir 
stebėsenai;

c) užkrečiamųjų ligų poveikio 
neužkrečiamosioms ligoms stebėsenai, taip 
pat užkrečiamųjų ligų poveikiui 
neužkrečiamosioms ligoms;

Or. en

Pakeitimas 295
Esther de Lange, Peter Liese, Adam Jarubas, Marlene Mortler, Dolors Montserrat, 
Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Dan-Ştefan Motreanu, Cristian-Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tolesniems kitų ligų ir sutrikimų 
tyrimams, diagnozavimui, stebėsenai, 
gydymui ir priežiūrai ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu;

Or. en

Pakeitimas 296
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) informacijos apie riziką ir krizę 
teikimui;

e) informacijos apie riziką ir krizę 
teikimui sveikatos priežiūros specialistams 
ir piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 297
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) parengčiai ir atsako veiksmams 
sveikatos srityje ir tarpsektoriniam 
bendradarbiavimui;

f) parengčiai ir atsako veiksmams 
sveikatos srityje ir tarpsektoriniam 
bendradarbiavimui, taip pat sveikatos ir 
veterinarijos sektorių bendradarbiavimui 
tarpvalstybinio pobūdžio zoonozių 
grėsmių sveikatai atvejais;

Or. cs

Pakeitimas 298
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Europos būtiniausių vaistų ir 
medicininių atsako priemonių atsargų 
sudarymui, naudojantis neatidėliotinos 
pagalbos rezervu „RescEU“;

Or. fr

Pakeitimas 299
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sveikatos, visų pirma lėtinių 
sutrikimų, priežiūros paslaugų 
tęstinumui;

Or. en

Pakeitimas 300
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pakankamam ir į poreikius 
orientuotam darbuotojų skaičiui;

Or. en

Pakeitimas 301
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) pakankamoms aukščiausios 
kokybės asmeninių apsaugos priemonių 
atsargoms;

Or. en

Pakeitimas 302
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) plano aktyvavimo ir deaktyvavimo 
kriterijams.

Or. en


