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Pakeitimas 303
Kateřina Konečná

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) stebėsenai, ar sveikatos ir 
socialinei priežiūrai darbo vietoje yra 
numatyti tinkami rizikos vertinimai, 
pasirengimo planai ir mokymai;

Or. en

Pakeitimas 304
Kateřina Konečná

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų įtraukumui, siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros ir socialinėmis paslaugomis ir 
sudaryti sąlygas nedelsiant atlikti 
kokybišką gydymą.

Or. en

Pakeitimas 305
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
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priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones bei specialias nuostatas 
su tų piliečių, kuriems kyla didžiausia 
rizika, padėtimi susijusiems klausimams 
spręsti ir tikslines nuostatas, kuriomis 
užtikrinamas pagrindinių ilgalaikės 
sveikatos priežiūros paslaugų, susijusių su 
lėtinėmis, degeneracinėmis, gyvybei 
pavojingomis ligomis ir kitomis laiko 
atžvilgiu svarbiomis ligomis, tęstinumą, 
laikantis atitinkamų saugos ir kokybės 
standartų.

Or. en

Pakeitimas 306
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Į planą turėtų būti įtrauktos 
rekomendacijos dėl politinių intervencinių 
priemonių, susijusių su užkrečiamųjų ligų 
poveikio sveikatos priežiūros paslaugoms 
ir sveikatos priežiūrai, įskaitant 
neužkrečiamąsias ligas, švelninimu. 
Planas apima parengties ir atsako 
priemones su tų piliečių, kuriems kyla 
didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
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klausimams spręsti.

Or. en

Pakeitimas 307
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti, taip pat svarbiausių 
ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų, 
susijusių su laiko atžvilgiu svarbiomis, 
lėtinėmis, degeneracinėmis ir kitomis 
gyvybei pavojingomis ligomis, tęstinumui 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 308
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 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 4. Sąjungos parengties ir atsako 
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veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

veiksmų planas apima tarpvalstybinius ir 
tarpregioninius parengties planus, kad būtų 
nustatytos suderintos, daug sektorių 
apimančios tarpvalstybinės visuomenės 
sveikatos priemonės, visų pirma 
atsižvelgiant į diagnostinių tyrimų, sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo, laboratorijų, 
sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo 
ir specializuoto gydymo arba 
intensyviosios terapijos pajėgumus visuose 
kaimyniniuose regionuose. Planas apima 
parengties ir atsako priemones su tų 
piliečių, kuriems kyla didžiausia rizika, 
padėtimi susijusiems klausimams spręsti.

Or. en

Pakeitimas 309
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

4. Sąjungos prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planas apima 
tarpregioninius parengties elementus, kad 
būtų nustatytos suderintos, daug sektorių 
apimančios tarpvalstybinės visuomenės 
sveikatos priemonės, visų pirma 
atsižvelgiant į diagnostinių tyrimų, sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo, laboratorijų 
ir specializuoto gydymo arba 
intensyviosios terapijos pajėgumus visuose 
kaimyniniuose regionuose. Planas apima 
parengties ir atsako priemones su tų 
piliečių, kuriems kyla didžiausia rizika, 
padėtimi susijusiems klausimams spręsti.

Or. en

Pakeitimas 310
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

4. Sąjungos prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planas apima 
tarpregioninius parengties elementus, kad 
būtų nustatytos suderintos, daug sektorių 
apimančios tarpvalstybinės visuomenės 
sveikatos priemonės, visų pirma 
atsižvelgiant į diagnostinių tyrimų, sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo, laboratorijų 
ir specializuoto gydymo arba 
intensyviosios terapijos pajėgumus visuose 
kaimyniniuose regionuose. Planas apima 
parengties ir atsako priemones su tų 
piliečių, kuriems kyla didžiausia rizika, 
padėtimi susijusiems klausimams spręsti.

Or. en

Pakeitimas 311
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos parengties ir atsako 
veiksmų planas apima tarpregioninius 
parengties elementus, kad būtų nustatytos 
suderintos, daug sektorių apimančios 
tarpvalstybinės visuomenės sveikatos 
priemonės, visų pirma atsižvelgiant į 
diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir 
specializuoto gydymo arba intensyviosios 
terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose 
regionuose. Planas apima parengties ir 
atsako priemones su tų piliečių, kuriems 
kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems 
klausimams spręsti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs
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Pakeitimas 312
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad būtų užtikrintas Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų plano 
veiksmingumas, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo 
pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir 
prireikus planą atnaujina.

5. Kad būtų užtikrintas Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų plano 
veiksmingumas, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo 
pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir 
prireikus planą atnaujina. Prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų plane bus 
atsižvelgta į sveikatos priežiūros sistemų 
duomenis ir į atitinkamus duomenis, 
kurie bus renkami nacionaliniu lygmeniu. 
Remdamasi ES sveikatos sistemų 
duomenimis, Europos Komisija turėtų 
pateikti rekomendacijas dėl išteklių 
santykio, palyginti su gyventojų tyrimo 
vienetu, bazinės visuotinės sveikatos 
aprėpties ir ekstremaliųjų situacijų 
atžvilgiu, įskaitant galimybę sutelkti 
išteklius Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Patikimų palyginamų duomenų apie sveikatos sistemų išteklius ir pajėgumus trūkumas buvo 
pagrindinė kliūtis siekiant geriau valdyti pandemiją. Be to, išteklių, tenkančių vienam 
gyventojų tyrimo vienetui, santykis yra orientacinis būdas nustatyti sritis, kuriose nepakanka 
išteklių. Tai apima duomenis apie esamą sveikatos priežiūros specialistų skaičių, vaistų, 
medicinos prietaisų ir asmens apsaugos priemonių atsargas, intensyviosios terapijos ir 
ūminių ligų gydymo vietų pajėgumus ir naudojamas vietas, ventiliatorius ir naudojamus 
ventiliatorius, bandymų galimybes ir atliktus bandymus, ir duomenis apie visuomenės 
sveikatos priežiūros departamentų išteklių paskirstymą, bet tuo neapsiribojama.

Pakeitimas 313
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad būtų užtikrintas Sąjungos 
parengties ir atsako veiksmų plano 
veiksmingumas, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo 
pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir 
prireikus planą atnaujina.

5. Kad būtų užtikrintas Sąjungos 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
plano veiksmingumas, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo 
pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir 
jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir 
prireikus planą atnaujina. Prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų plane bus 
atsižvelgta į sveikatos priežiūros sistemų 
duomenis ir į atitinkamus duomenis, 
kurie bus renkami nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 314
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Remdamasi ES sveikatos sistemų 
duomenimis, Europos Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl minimalių išteklių, 
reikalingų atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių, kad būtų užtikrinta kokybiška 
bazinė visuotinė sveikatos apsauga ir 
reaguojama į visuomenės sveikatos krizes.

Or. en

Pakeitimas 315
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 b dalis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Apžvalgos ir šie taisomieji 
veiksmai skelbiami siekiant padidinti 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planų proceso skaidrumą.

Or. en

Pakeitimas 316
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai parengties ir atsako veiksmų 
planai

Nacionaliniai ir regioniniai parengties ir 
atsako veiksmų planai

Or. en

Pakeitimas 317
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniai parengties ir atsako veiksmų 
planai

Nacionaliniai prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planai

Or. en

Pakeitimas 318
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Nacionaliniai parengties ir atsako veiksmų 
planai

Nacionaliniai prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planai

Or. en

Pakeitimas 319
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į koordinavimą, dialogą 
ir keitimąsi informacija su pramonės ir 
tiekimo grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 320
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus. Taip pat 
reikia užtikrinti koordinavimą, dialogą ir 
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keitimąsi informacija su pramonės ir 
tiekimo grandinės suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 321
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planą 
kiekviena valstybė narė konsultuojasi su 
pacientų organizacijomis, sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijomis ir 
nacionaliniais socialiniais partneriais bei 
koordinuoja šią veiklą su Komisija, kad 
būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planu, taip pat nedelsiant 
informuoja Komisiją ir SSK apie bet 
kokius esminius nacionalinio plano 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 322
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, įskaitant nacionalinių atsargų 
kaupimo reikalavimų atskleidimą ir ES 
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nacionalinio plano pakeitimus. strateginių atsargų valdymą, taip pat 
nedelsiant informuoja Komisiją ir SSK 
apie bet kokius esminius nacionalinio 
plano pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 323
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Valstybės narės parengia 
nacionalinį parengties ir atsako veiksmų 
planą dėl tarpvalstybinių grėsmių 
sveikatai. Rengdama šį planą kiekviena 
valstybė narė koordinuoja šią veiklą su 
Komisija, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas su Sąjungos parengties ir 
atsako veiksmų planu, taip pat nedelsiant 
informuoja Komisiją ir SSK apie bet 
kokius esminius nacionalinio plano 
pakeitimus.

Or. cs

Pakeitimas 324
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį ir regioninį 
parengties ir atsako veiksmų planą 
kiekviena valstybė narė ir regionas, 
turintis kompetenciją sveikatos srityje, 
koordinuoja šią veiklą su Komisija, kad 
būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
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Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio ir regioninio plano 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 325
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos parengties ir 
atsako veiksmų plano bei nacionalinių 
planų sąveika ir suderinamumas, taip pat 
nedelsiant informuoja Komisiją ir SSK 
apie bet kokius esminius nacionalinio 
plano pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 326
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planą kiekviena valstybė 
narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, 
kad būtų užtikrintas suderinamumas su 
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų 
planu, taip pat nedelsiant informuoja 
Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius 
nacionalinio plano pakeitimus.

1. Rengdama nacionalinį prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planą 
kiekviena valstybė narė koordinuoja šią 
veiklą su Komisija, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas su Sąjungos prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planu, taip pat 
nedelsiant informuoja Komisiją ir SSK 
apie bet kokius esminius nacionalinio 
plano pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 327
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į nacionalinius prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planus 
įtraukiama valdymo tvarka, pajėgumai ir 
ištekliai, nurodyti 5 straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 328
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
ataskaitų teikimas

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo ataskaitų teikimas

Or. en

Pakeitimas 329
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
ataskaitų teikimas

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo ataskaitų teikimas

Or. en
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Pakeitimas 330
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 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
ataskaitą.

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu ir prireikus 
regioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 331
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. 
lapkričio mėn. pabaigos, o vėliau – kas 
dvejus metus valstybės narės pateikia 
Komisijai savo parengties ir atsako 
veiksmų planavimo ir įgyvendinimo 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitą.

1. Per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – 
kas dvejus metus valstybės narės pateikia 
Komisijai savo parengties ir atsako 
veiksmų planavimo ir įgyvendinimo 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitą.

Or. cs

Pakeitimas 332
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
ataskaitą.

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kiekvienais 
metais valstybės narės pateikia Komisijai 
savo atnaujintą prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planavimo ir įgyvendinimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 333
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
ataskaitą.

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 334
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
parengties ir atsako veiksmų planavimo ir 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
ataskaitą.

1. Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 
mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo ir įgyvendinimo nacionaliniu 
lygmeniu ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 335
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tą ataskaitą sudaro: Ta ataskaita turi būti glausta, taip pat joje 
turi būti apžvelgiami valstybėse narėse 
įgyvendinami veiksmai ir ją sudaro:

Or. en

Pakeitimas 336
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tą ataskaitą sudaro: Ta ataskaita grindžiama nustatytais 
rodikliais ir ją sudaro:

Or. en

Pakeitimas 337
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
sveikatos sektoriui taikytinų parengties ir 
atsako veiksmų planavimui skirtų 
pajėgumų standartų įgyvendinimo būsenos 
nustatymas ir atnaujinta informacija apie 
ją, teikiama PSO pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles;

a) nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
sveikatos sektoriui taikytinų prevencijos, 
parengties ir atsako veiksmų planavimui 
skirtų pajėgumų standartų įgyvendinimo 
būsenos nustatymas ir prireikus atnaujinta 
informacija apie ją, teikiama PSO pagal 
Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 338
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
sveikatos sektoriui taikytinų parengties ir 
atsako veiksmų planavimui skirtų 
pajėgumų standartų įgyvendinimo būsenos 
nustatymas ir atnaujinta informacija apie 
ją, teikiama PSO pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles;

a) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
nustatytų sveikatos sektoriui taikytinų 
parengties ir atsako veiksmų planavimui 
skirtų pajėgumų standartų įgyvendinimo 
būsenos nustatymas ir atnaujinta 
informacija apie ją, teikiama PSO pagal 
Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles;

Or. en

Pakeitimas 339
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
sveikatos sektoriui taikytinų parengties ir 
atsako veiksmų planavimui skirtų 
pajėgumų standartų įgyvendinimo būsenos 
nustatymas ir atnaujinta informacija apie 
ją, teikiama PSO pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisykles;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 340
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms elementai, visų pirma:

b) prireikus ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos, pasirengimo joms ir atsako 
veiksmų elementų atnaujinimas, visų 
pirma:

Or. en

Pakeitimas 341
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; nacionalinio ir prireikus 
regioninio bei tarpvalstybinio lygmens 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, 
atsako į jas veiksmų ir ekonomikos 
gaivinimo planus; koordinavimo 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 342
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; svarbiausių 
ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų 
tęstinumą; koordinavimo mechanizmus;



AM\1230400LT.docx 21/156 PE692.635v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 343
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; svarbiausių 
ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų 
tęstinumą; koordinavimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 344
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės ir 
prireikus regioninės politikos sritis ir 
teisės aktus, į kuriuos įtrauktas 
pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 345
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo 
ekstremaliosioms situacijoms, atsako į jas 
veiksmų ir ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtraukta ekstremaliųjų situacijų 
prevencija ir pasirengimas joms; 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos, 
pasirengimo joms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 346
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
koordinavimo mechanizmus;

i) valdymas: įskaitant nacionalinės 
politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos 
įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms 
situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms, atsako į jas veiksmų ir 
ekonomikos gaivinimo planus; 
kompetentingų institucijų koordinavimo 
mechanizmus;

Or. cs

Pakeitimas 347
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) strateginės atsargos: įskaitant 
informaciją apie medicininių atsako 
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priemonių ir kitų būtinų medicinos 
produktų bei prietaisų, kuriuos teikia tik 
akredituoti medicinos tiekėjai, įtraukti į 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą Europos 
registrą, apimtį ir prieinamumą, taip pat 
apie jų saugojimo ir kaupimo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 348
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; informaciją, 
susijusią su vidaus rinka ir Sąjungos 
strateginiais medicinos produktų 
rezervais, įskaitant nacionalines atsargas 
ir pajėgumus, kuriais prisidedama prie 
svarbiausių medicinos produktų tiekimo 
saugumo Sąjungos lygmeniu; vienodą 
galimybę naudotis diagnostikos 
paslaugomis, priemonėmis ir medicinos 
reikmenimis ekstremaliųjų situacijų 
atvejais; kitų ligų ir sutrikimų tikrinimo, 
diagnostikos, stebėsenos, gydymo ir 
priežiūros tęstinumą ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

Or. en
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Pakeitimas 349
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; išsamią informaciją 
apie esamas nacionalines medicininių 
atsako priemonių, kurias turi tiekimo 
grandinės platintojai, atsargas; galimybę 
naudotis diagnostikos paslaugomis 
ekstremaliųjų situacijų atvejais; 
pagrindines ir saugias lyčiai atžvalgias 
sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos 
paslaugas; svarbiausių ilgalaikės sveikatos 
priežiūros paslaugų 
tęstinumą; pranešimus apie riziką; 
mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, 
siekiant gauti informacijos ir paspartinti 
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;

Or. en

Pakeitimas 350
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; išsamią informaciją 
apie esamas nacionalines medicininių 
atsako priemonių, kurias turi tiekimo 
grandinės platintojai, atsargas ir galimybę 
naudotis diagnostikos paslaugomis 
ekstremaliųjų situacijų atvejais; 



AM\1230400LT.docx 25/156 PE692.635v01-00

LT

vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

pagrindines ir saugias lyčiai atžvalgias 
sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos 
paslaugas; pranešimus apie riziką; 
mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, 
siekiant gauti informacijos ir paspartinti 
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;

Or. en

Pakeitimas 351
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms, pakankamas aukščiausios 
kokybės asmens apsaugos priemonių 
atsargas;

Or. en

Pakeitimas 352
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
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pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; esamas 
nacionalines medicininių atsako 
priemonių atsargas; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

Or. en

Pakeitimas 353
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas, kuriomis 
atsižvelgiama į didelės rizikos gyventojų 
poreikius; pranešimus apie riziką; 
mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, 
siekiant gauti informacijos ir paspartinti 
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;

Or. cs

Pakeitimas 354
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; svarbiausių 
ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų 
tęstinumą; pranešimus apie riziką; 
mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, 
siekiant gauti informacijos ir paspartinti 
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;

Or. en

Pakeitimas 355
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; vienodą galimybę 
naudotis diagnostikos paslaugomis 
ekstremaliųjų situacijų atvejais; vienodas, 
kokybiškas, pagrindines ir saugias lyčiai 
atžvalgias sveikatos priežiūros ir skubios 
pagalbos paslaugas; pranešimus apie 
riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms ir atsaką į jas;

Or. en
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Pakeitimas 356
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir 
skubios pagalbos paslaugas; pranešimus 
apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir 
vertinimus, siekiant gauti informacijos ir 
paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms 
situacijoms;

ii) pajėgumai: įskaitant rizikos 
vertinimą ir gebėjimus nustatyti 
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms 
prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, 
informacijos valdymą; galimybę naudotis 
diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų 
situacijų atvejais; pagrindines ir saugias 
sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos 
paslaugas; pranešimus apie riziką; 
mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, 
siekiant gauti informacijos ir paspartinti 
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju „atžvalgumas lyčiai“ visiškai nesvarbus.

Pakeitimas 357
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; sveikatos logistikos 
mechanizmus, atitinkančius specialius 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB ir 2017 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2017/745 teisinius 
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reikalavimus; aprūpinimą būtiniausiais 
sveikatos priežiūros ištekliais ir 
specialiuosius dirbti ekstremaliosios 
situacijos atveju apmokytus ir parengtus 
žmogiškuosius išteklius, ir

Or. en

Pakeitimas 358
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais; ir pakankamą į 
poreikius orientuotą specialiųjų dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju apmokytų 
ir parengtų žmogiškųjų išteklių skaičių, ir

Or. en

Pakeitimas 359
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 



PE692.635v01-00 30/156 AM\1230400LT.docx

LT

priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

priežiūros ištekliais; svarbiausių 
medicinos produktų atsargas valstybės 
narės lygmeniu ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

Or. en

Pakeitimas 360
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, svarbiausių ilgalaikės sveikatos 
priežiūros paslaugų tęstinumą; ir

Or. en

Pakeitimas 361
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
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priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

priežiūros ištekliais; ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius bei svarbiausių ilgalaikės 
sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą, 
ir

Or. en

Pakeitimas 362
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
aprūpinimą būtiniausiais sveikatos 
priežiūros ištekliais ir specialiuosius dirbti 
ekstremaliosios situacijos atveju 
apmokytus ir parengtus žmogiškuosius 
išteklius, ir

iii) ištekliai: įskaitant finansinius 
išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti 
ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais 
atvejais teikiamą atsako veiksmų 
finansavimą; logistikos mechanizmus ir 
būtiniausius sveikatos priežiūros išteklius 
ir specialiuosius dirbti ekstremaliosios 
situacijos atveju apmokytus ir parengtus 
žmogiškuosius išteklius, ir

Or. cs

Pakeitimas 363
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) pandemijos atsargos / strateginės 
atsargos: kiekviena valstybė teikia 
informaciją apie medicininių atsako 
priemonių ir kitų būtinų vaistų bei 
medicinos prietaisų, skirtų 2 straipsnio 1 
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dalyje nurodytoms grėsmėms kontroliuoti, 
skaičių ir prieinamumą, taip pat apie jų 
saugojimo ir kaupimo galimybes. Siekiant 
didesnio atsako veiksmų pajėgumo, 
kaupimas atliekamas patalpose ir 
centruose, kurie yra arčiausiai ir 
labiausiai prieinami gyventojų centrams, 
atitinkantiems būtinus reikalavimus teikti 
paslaugą pagal reglamentus, taikomus 
vaistams, medicinos prietaisams ir kitoms 
medicininėms atsako priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 364
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinių atsako veiksmų planų 
įgyvendinimas, įskaitant, kai tinka, 
įgyvendinimą regiono ir vietos 
lygmenimis, apimantis atsako į epidemiją 
veiksmus; atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, su sveikatos priežiūra 
susijusios infekcijos ir kitos specifinės 
sveikatos problemos.

c) nacionalinių atsako veiksmų planų 
įgyvendinimas, įskaitant, kai tinka, 
įgyvendinimą regiono ir vietos 
lygmenimis, apimantis atsako į epidemiją 
veiksmus; atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, su sveikatos priežiūra 
susijusios infekcijos, poveikis psichikos 
sveikatai, kitų ligų ir sutrikimų tikrinimo, 
diagnostikos, stebėsenos, gydymo 
tęstinumas ir kitos specifinės sveikatos 
problemos.

Or. en

Pakeitimas 365
Antoni Comín i Oliveres

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

c) nacionalinių atsako veiksmų planų 
įgyvendinimas, įskaitant, kai tinka, 
įgyvendinimą regiono ir vietos 
lygmenimis, apimantis atsako į epidemiją 
veiksmus; atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, su sveikatos priežiūra 
susijusios infekcijos ir kitos specifinės 
sveikatos problemos.

c) nacionalinių ir regioninių atsako 
veiksmų planų įgyvendinimas, įskaitant, 
kai tinka, įgyvendinimą regiono ir vietos 
lygmenimis, apimantis atsako į epidemiją 
veiksmus; atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms, su sveikatos priežiūra 
susijusios infekcijos, psichikos sveikata ir 
kitos specifinės sveikatos problemos.

Or. en

Pakeitimas 366
Kateřina Konečná

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) plačiai dalijamasi ir remiamos 
konsultacijos su socialiniais partneriais, 
vykusios siekiant užtikrinti rizikos 
vertinimą, prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planus bei įgyvendinimą, 
laikantis galiojančių darbo teisės aktų ir 
kolektyvinių sutarčių;

Or. en

Pakeitimas 367
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei reikia, atnaujinama 
informacija apie trūkumus, nustatytus 
įgyvendinimo metu, ir apie taisomuosius 
veiksmus, kurių imsis valstybės narės, kad 
pagerintų savo parengties ir atsako 
veiksmų pajėgumus.
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Or. en

Pakeitimas 368
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose. Sąjungos ar 
nacionaliniai subjektai, užsiimantys 
medicinos reikmenų atsargų kaupimu, 
bendradarbiauja su Komisija ir 
valstybėmis narėmis, teikdami ataskaitas 
apie turimas atsargas ir atsižvelgdami tiek 
į Sąjungos, tiek į nacionalinį parengties ir 
atsako veiksmų planavimą.

Or. en

Pakeitimas 369
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 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos 
ir nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Į valstybių narių, turinčių sieną su bent 
viena kita valstybe nare, ataskaitą 
įtraukiami tarpvalstybiniai ir 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų planai su kaimyniniais regionais, 
įskaitant visų 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytų elementų koordinavimo 
mechanizmus, tarpvalstybinį sveikatos 



AM\1230400LT.docx 35/156 PE692.635v01-00

LT

priežiūros darbuotojų ir visuomenės 
sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą 
ir dalijimąsi geriausia patirtimi bei 
pacientų medicininio perdavimo 
koordinavimo mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 370
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai ir tarpsektoriniai parengties 
ir atsako veiksmų elementai, atitinkantys 
Sąjungos ir nacionalinius planus, kurie 
apima visų pirma esamus pajėgumus, 
išteklius ir koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 371
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius bei regioninius planus, kurie 
apima visų pirma esamus pajėgumus, 
išteklius ir koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Or. en
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Pakeitimas 372
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai parengties ir atsako 
veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir 
nacionalinius planus, kurie apima visų 
pirma esamus pajėgumus, išteklius ir 
koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami 
tarpregioniniai prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų elementai, atitinkantys 
Sąjungos ir nacionalinius planus, kurie 
apima visų pirma esamus pajėgumus, 
išteklius ir koordinavimo mechanizmus 
kaimyniniuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 373
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į ataskaitą taip pat, kiek įmanoma, 
įtraukiama informacija apie pagrindines 
neinfekcines ligas, nurodytas 2 straipsnio 
1 dalies 4a punkte (naujas) [ECDC 
reglamentas, įterpti teisingą nuorodą], 
visų pirma apie ligas, kurių vystymuisi ir 
gydymui pandemija daro reikšmingą 
poveikį, pvz., vėžį, diabetą ar psichikos 
ligas.

Or. en

Pagrindimas

Vieno langelio principas teikiant ES lygmens informaciją apie sveikatą ir valstybėms narėms 
keičiantis duomenimis sudarytų sąlygas užtikrinti didesnę lygybę, pasitelkiant didesnę 
techninę paramą, gebėjimų stiprinimą, keitimąsi žiniomis ir koordinuotus veiksmus. Siekiant 
įvertinti COVID-19 ar kitų pandemijų poveikį kitiems sveikatos sutrikimams reikia 
palyginamų ir patikimų duomenų apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, 
neužkrečiamąsias ligas ir sveikatos sistemos veiklos rezultatus. Tačiau tam reikėtų didelių 
papildomų Centrui skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
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Pakeitimas 374
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie ataskaitos pridedama naujausia 
turima prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų plano versija.

Or. en

Pakeitimas 375
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita apima pagrindines šalies 
charakteristikas, kurių reikia siekiant 
stebėti pažangą ir parengti nustatytų 
trūkumų nacionaliniu lygmeniu šalinimo 
veiksmų planus.

Ataskaita apima pagrindines šalies 
charakteristikas, kurių reikia siekiant 
stebėti pažangą ir parengti nustatytų 
trūkumų nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu šalinimo veiksmų planus.

Or. en

Pakeitimas 376
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos 
paskelbiamos Komisijos interneto 
svetainėje.

Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos 
paskelbiamos Komisijos ir ECDC 
interneto svetainėse.

Or. en
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Pakeitimas 377
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pranešimų platformoje 
naudojamos paskirstytojo registro 
technologijos (DLT) ir ji apima 
nacionalinių ir regioninių kompetentingų 
institucijų duomenis bei yra susieta su 
sveikatos duomenų erdve.

Or. en

Pakeitimas 378
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
auditas

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo auditas

Or. en

Pakeitimas 379
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
auditas

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo auditas

Or. en
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Pakeitimas 380
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
auditas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
vertinimas

Or. en

Pakeitimas 381
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

1. Kas dvejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai grindžiami sutartų 
rodiklių rinkiniu ir atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 382
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
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valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

valstybėse narėse vertinimus, kuriais 
siekiama nustatyti nacionalinių planų 
įgyvendinimo būseną ir jų sąveiką bei 
suderinamumą tarpusavyje ir su Sąjungos 
planu. Tokie vertinimai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 383
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis, siekiant įvertinti 
parengties ir atsako veiksmų planavimą 
nacionaliniu lygmeniu 7 straipsnio 1 dalies 
punkte nurodytos informacijos atžvilgiu.

Or. cs

Pakeitimas 384
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių ir regioninių planų 
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būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą 
su Sąjungos planu. Tokie auditai atliekami 
kartu su atitinkamomis Sąjungos 
agentūromis, siekiant įvertinti parengties ir 
atsako veiksmų planavimą nacionaliniu 
lygmeniu 7 straipsnio 1 dalies punkte 
nurodytos informacijos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 385
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti parengties ir atsako 
veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 
7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos 
informacijos atžvilgiu.

1. Kas trejus metus ECDC atlieka 
valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama 
nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo 
būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos 
planu. Tokie auditai atliekami kartu su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
siekiant įvertinti prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planavimą nacionaliniu 
lygmeniu 7 straipsnio 1 dalies punkte 
nurodytos informacijos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 386
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia pasiūlytų 
audito rekomendacijų įgyvendinimo 
veiksmų planą, kuriame nurodomi 
atitinkami taisomieji veiksmai bei jų 
įgyvendinimo etapai.

2. Jei audito metu nustatomi 
trūkumai, valstybė narė per šešis 
mėnesius nuo jo išvadų gavimo pateikia 
pasiūlytų audito rekomendacijų 
įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame 
nurodomi atitinkami taisomieji veiksmai 
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bei išdėstomi jų įgyvendinimo etapai.

Or. cs

Pakeitimas 387
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo iniciatyvas; b) iniciatyvas, susijusias su sveikatos 
priežiūros darbuotojų įdarbinimu ir 
išlaikymu, taip pat mokymo iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 388
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) auditų apžvalgos ataskaitas, kuriose 
pateikiama gerosios patirties pavyzdžių.

c) atliktų auditų apžvalgos ataskaitas, 
kuriose pateikiama gerosios patirties 
pavyzdžių.

Or. cs

Pakeitimas 389
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) auditų apžvalgos ataskaitas, 
kuriose pateikiama gerosios patirties 
pavyzdžių.

c) apžvalgos ataskaitas, kuriose 
pateikiama gerosios patirties pavyzdžių.
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Or. en

Pakeitimas 390
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia nesilaikyti 
rekomendacijos, ji nurodo tokio 
nesilaikymo motyvus.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad rekomendacijos negali būti privalomos valstybėms narėms. Tačiau tuo atveju, 
kai valstybei narei atrodo, kad nėra tinkama vadovautis rekomendacijomis, ji turėtų būti 
įpareigota nurodyti motyvus, visų pirma dėl to, kad tai gali būti abipusiai naudinga abiem 
šalims, kad jos geriau suvoktų atitinkamas aplinkybes.

Pakeitimas 391
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos parengties planavimo ataskaita Komisijos prevencijos ir parengties 
planavimo ataskaita

Or. en

Pakeitimas 392
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos 
pažangos.

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – 
kas dvejus metus pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos 
pažangos.

Or. cs

Pakeitimas 393
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos 
pažangos.

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų vertinimų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis 
padėties ir padarytos pažangos.

Or. en

Pakeitimas 394
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
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mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos 
pažangos.

mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu 
padėties ir padarytos pažangos.

Or. en

Pakeitimas 395
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos 
pažangos.

1. Remdamasi pagal 7 straipsnį 
valstybių narių pateikta informacija ir 8 
straipsnyje minimų auditų rezultatais 
Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 
mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu 
padėties ir padarytos pažangos.

Or. en

Pakeitimas 396
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 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijos ataskaitoje pateikiama 
tarpvalstybinės parengties ir atsako 
veiksmų planavimo kaimyniniuose 
regionuose būklė.

Or. en
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Pakeitimas 397
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo, 
remdamasi 1 dalyje minima ataskaita.

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo, 
remdamasi 1 dalyje minima ataskaita. 
Šiose rekomendacijose pateikiamos 
rekomendacijos dėl minimalių išteklių, 
reikalingų atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių, parengtos remiantis gerąja 
patirtimi ir politikos vertinimais.

Or. en

Pakeitimas 398
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo, 
remdamasi 1 dalyje minima ataskaita.

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo, 
remdamasi 1 dalyje minima ataskaita. 
Šiose rekomendacijose pateikiamas 
išteklių santykis pagal gyventojų tyrimo 
vienetą, parengtas remiantis geriausia 
patirtimi ir politikos vertinimais.

Or. en

Pagrindimas

Pandemija parodė, kad kelių valstybių narių sveikatos sistemoms nebuvo skirta pakankamai 
išteklių, pvz., intensyviosios terapijos skyrių pajėgumams arba sveikatos priežiūros 
specialistams, kad jie galėtų dirbti skyriuose. Todėl būtina pateikti aiškias rekomendacijas dėl 
išteklių, tenkančių vienam gyventojų tyrimo vienetui kaip valstybės narės veiksmų 
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lyginamajam indeksui, santykio.

Pakeitimas 399
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
parengties ir atsako veiksmų planavimo, 
remdamasi 1 dalyje minima ataskaita.

2. Komisija gali priimti valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo, remdamasi 1 dalyje minima 
ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 400
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
koordinavimas SSK

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo koordinavimas SSK

Or. en

Pakeitimas 401
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengties ir atsako veiksmų planavimo 
koordinavimas SSK

Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimo koordinavimas SSK

Or. en
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Pakeitimas 402
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir 
išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti 
ir į jas reaguoti.

1. Komisija, atitinkamos Sąjungos 
agentūros ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir 
išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti 
ir į jas reaguoti.

Or. en

Pakeitimas 403
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir 
išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti 
ir į jas reaguoti.

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir 
išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, vykdyti jų prevenciją, skubiai 
apie jas įspėti, jas vertinti ir į jas reaguoti.

Or. en

Pakeitimas 404
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir 
išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti 
ir į jas reaguoti.

1. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja SSK, siekdamos 
koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti 
arba bent jau išlaikyti savo pajėgumus 
stebėti dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, skubiai apie jas įspėti, 
jas vertinti ir į jas reaguoti.

Or. en

Pakeitimas 405
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keistis geriausia praktika ir 
patirtimi parengties ir atsako veiksmų 
planavimo srityje;

a) keistis geriausia praktika ir 
patirtimi prevencijos, parengties ir atsako 
veiksmų planavimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 406
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nacionalinio parengties 
planavimo sąveikumą ir tarpsektorinį 
parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu aspektą;

b) skatinti nacionalinio prevencijos, 
parengties planavimo sąveikumą ir 
tarpsektorinį prevencijos, parengties ir 
atsako veiksmų planavimo Sąjungos 
lygmeniu aspektą;

Or. en

Pakeitimas 407
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Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nacionalinio parengties 
planavimo sąveikumą ir tarpsektorinį 
parengties ir atsako veiksmų planavimo 
Sąjungos lygmeniu aspektą;

b) skatinti nacionalinio ir regioninio 
parengties planavimo sąveikumą ir 
tarpsektorinį parengties ir atsako veiksmų 
planavimo Sąjungos lygmeniu aspektą;

Or. en

Pakeitimas 408
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti reikalavimų dėl priežiūros ir 
reagavimo pajėgumų įgyvendinimą, kaip 
nurodyta Tarptautinės sveikatos priežiūros 
taisyklėse;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 409
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rengti parengties planus, kaip 
nurodyta 5 ir 6 straipsniuose;

d) remti parengties planų rengimą, 
kaip nurodyta 5 ir 6 straipsniuose;

Or. cs

Pakeitimas 410
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Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
parengties ir atsako veiksmų planavimą, be 
kita ko, mokslinių tyrimų srityje, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis.

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimą, be kita ko, mokslinių tyrimų 
srityje, regioniniu, nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 411
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
parengties ir atsako veiksmų planavimą, be 
kita ko, mokslinių tyrimų srityje, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis.

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
prevencijos, parengties ir atsako veiksmų 
planavimą, be kita ko, mokslinių tyrimų 
srityje, nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 412
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
parengties ir atsako veiksmų planavimą, be 
kita ko, mokslinių tyrimų srityje, 

e) stebėti pažangą, nustatyti trūkumus 
ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti 
parengties ir atsako veiksmų planavimą, be 
kita ko, mokslinių tyrimų srityje, 
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nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. nacionaliniu, regioniniu ir Sąjungos 
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 413
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taip pat užtikrinamas reguliarus 
abipusis ryšys ir keitimasis informacija 
tarp valdžios institucijų, pramonės atstovų 
ir atitinkamų farmacijos tiekimo 
grandinės subjektų, kad būtų galima 
pradėti preliminarias diskusijas apie 
numatomas galimas rimtas 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai rinkoje, 
dalijantis informacija apie numatomus 
tiekimo apribojimus, sudarant geresnes 
sąlygas koordinavimui, sąveikai ir 
prireikus tinkamai reaguojant;

Or. en

Pakeitimas 414
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 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir valstybės narės, kai 
tinkama, veda dialogą su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
sveikatos ir priežiūros srities darbuotojų 
organizacijas, pramonės ir tiekimo 
grandinės suinteresuotuosius subjektus 
bei pacientų organizacijas;
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Or. en

Pakeitimas 415
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali rengti mokymą, skirtą 
valstybių narių sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, įskaitant parengties 
pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles

1. Komisija gali rengti mokymą, 
remiamą Sąjungos agentūrų, įskaitant, be 
kita ko, ECDC, EMA, glaudžiai 
bendradarbiaudama su medicinos 
draugijomis ir pacientų organizacijomis, 
skirtą valstybių narių sveikatos priežiūros 
ir visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, visų pirma tarpdisciplininį 
bendros sveikatos mokymą, įskaitant 
parengties pajėgumus pagal Tarptautinės 
sveikatos priežiūros taisykles.

Or. en

Pakeitimas 416
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali rengti mokymą, skirtą 
valstybių narių sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, įskaitant parengties 
pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles

1. Komisija arba atitinkamos 
Sąjungos agentūros gali rengti mokymą, 
skirtą valstybių narių sveikatos priežiūros 
ir visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, įskaitant parengties 
pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles

Or. en

Pakeitimas 417



PE692.635v01-00 54/156 AM\1230400LT.docx

LT

Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali rengti mokymą, skirtą 
valstybių narių sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, įskaitant parengties 
pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles

1. Komisija gali rengti mokymą, skirtą 
valstybių narių sveikatos priežiūros bei 
socialinių paslaugų ir visuomenės 
sveikatos sektoriaus darbuotojams, 
įskaitant parengties pajėgumus pagal 
Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles

Or. en

Pakeitimas 418
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali rengti mokymą, skirtą 
valstybių narių sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos sektoriaus 
darbuotojams, įskaitant parengties 
pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos 
priežiūros taisykles

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 419
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis ir 
bendradarbiaudama su PSO, kad būtų 
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išvengta veiklos dubliavimo, įskaitant 
parengties pajėgumus pagal Tarptautines 
sveikatos taisykles. Pasienio regionuose 
turėtų būti skatinamos bendros 
tarpvalstybinės pratybos ir susipažinimas 
su visuomenės sveikatos sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 420
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 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su susijusiomis arba 
potencialiai susijusiomis valstybėmis 
narėmis.

Pasienio regionuose organizuojami 
privalomi bendri tarpvalstybiniai 
mokymai ir dalijamasi geriausia patirtimi 
su sveikatos priežiūros darbuotojais ir 
visuomenės sveikatos darbuotojais.

Or. en

Pakeitimas 421
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Komisija tą mokymą rengia 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis. Pasienio regionuose 
turėtų būti skatinamos bendros 
tarpvalstybinės pratybos ir susipažinimas 
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su visuomenės sveikatos sistemomis.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pacientų judumo pasienio regionuose reikia užtikrinti, kad sveikatos priežiūros 
darbuotojai ir visuomenės sveikatos darbuotojai suprastų gretimos valstybės narės 
visuomenės sveikatos sistemą ir galėtų pasitikėti vieni kitais, vykdydami bendras pratybas.

Pakeitimas 422
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama padidinti besimokančiųjų 
skaičių, Komisija visapusiškai naudojasi 
nuotolinio mokymo galimybėmis.

Or. en

Pakeitimas 423
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą.

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą, ir 
užtikrinti lėtinių, degeneracinių ir gyvybei 
pavojingų ligų sveikatos priežiūros 
paslaugų tęstinumą.



AM\1230400LT.docx 57/156 PE692.635v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 424
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą.

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą, ir 
užtikrinti svarbiausių ilgalaikės sveikatos 
priežiūros paslaugų tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 425
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą.

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą, ir yra 
suderinamas su bendros sveikatos 
koncepcija.

Or. en
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Pakeitimas 426
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius 
parengties planus, įgyvendinant veiklą, 
kuria siekiama stiprinti pasirengimo 
krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant 
skaitmeninių priemonių naudojimą.

2. 1 dalyje nurodytas mokymas 
rengiamas siekiant suteikti toje dalyje 
minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 
6 straipsnyje minimus nacionalinius ir 
regioninius parengties planus, 
įgyvendinant veiklą, kuria siekiama 
stiprinti pasirengimo krizėms ir priežiūros 
pajėgumus, įskaitant skaitmeninių 
priemonių naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 427
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodytos žinios ir 
įgūdžiai turėtų būti atnaujinami ne rečiau 
nei kas trejus metus, vykdant veiklą, 
įskaitant laboratorijų darbuotojų 
mokymą, atitinkančią sveikatos priežiūros 
darbuotojų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros darbuotojų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 428
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame mokyme gali 
dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų darbuotojai ir jis gali būti 
rengiamas už Sąjungos ribų.

3. 1 dalyje nurodytame mokyme gali 
dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų darbuotojai ir jis gali būti 
rengiamas už Sąjungos ribų, koordinuojant 
su ECDC veikla šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 429
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame mokyme gali 
dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų darbuotojai ir jis gali būti 
rengiamas už Sąjungos ribų.

3. 1 dalyje nurodytame mokyme gali 
dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų darbuotojai ir pagrįstais atvejais 
jis gali būti rengiamas už Sąjungos ribų.

Or. cs

Pakeitimas 430
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, gali remti sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojų mainų tarp dviejų ar 
kelių valstybių narių ir laikino vienos šalies 
darbuotojų komandiravimo į kitą šalį 
programų rengimą.

5. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, gali remti sveikatos 
priežiūros ir visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojų mainų tarp dviejų ar 
kelių valstybių narių ir laikino vienos šalies 
darbuotojų komandiravimo į kitą šalį 
programų rengimą. Rengiant šias 
programas, atsižvelgiama į profesinių 
sveikatos organizacijų indėlį kiekvienoje 
valstybėje narėje.
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Or. en

Pakeitimas 431
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių ekstremaliųjų 
situacijų, tokių kaip būsimos pandemijos, 
metu, kai priemonių pirkimo ir tiekimo 
negalima lygiai taip pat veiksmingai 
užtikrinti kitomis priemonėmis.

_________________ _________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 432
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

1. Ekstremaliųjų situacijų metu, kai 
atsako priemonių pirkimo negalima 
veiksmingai užtikrinti kitomis 
priemonėmis, Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

_________________ _________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 433
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
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
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vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių per pagrįstą 
laikotarpį.

_________________ _________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 434
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kaip 
susitariančiosios šalys, kad būtų galima iš 
anksto įsigyti medicininių atsako į dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
priemonių.

_________________ _________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
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2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 435
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti medicininių atsako 
į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai priemonių.

1. Komisija ir visos to 
pageidaujančios valstybės narės gali 
dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, 
vykdomoje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų 
galima iš anksto įsigyti sveikatos srities 
atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai priemonių.

_________________ _________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).
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Or. cs

Pakeitimas 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvauti bendro pirkimo 
procedūroje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 165 straipsnio 2 dalį leidžiama 
visoms valstybėms narėms, Europos 
laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) 
valstybėms ir Sąjungos šalims 
kandidatėms;

a) dalyvauti bendro pirkimo 
procedūroje pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 165 straipsnio 2 dalį leidžiama 
visoms valstybėms narėms, Europos 
laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) 
valstybėms ir Sąjungos šalims 
kandidatėms, taip pat Andorai, San 
Marinui ir Monakui;

Or. fr

Pakeitimas 437
Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nukrypdama nuo Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 
dalies, Komisija imasi visų būtinų 
priemonių, kad dalyvavimas bendro 
pirkimo procedūroje būtų išplėstas toms 
trečiosioms šalims, kurių teritorijos yra 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 438
Pietro Fiocchi
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendro pirkimo procedūros tikslas 
turėtų būti užtikrinti stabilumą 
nenuspėjamoje aplinkoje tik tuo atveju, 
kai kyla didelė tarpvalstybinė grėsmė 
sveikatai. Kitomis aplinkybėmis 
pirmenybė teikiama kitoms priemonėms, 
pvz., viešiesiems pirkimams nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 439
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bendro pirkimo procedūra 
vykdoma skaidriai pagal Direktyvą 
2014/24/ES ir turėtų atitikti šiuos 
reikalavimus:
1. Pirkimo procedūra, kriterijai, terminai, 
specifikacijos ir formalumai turi būti 
skaidrūs ir veiksmingi.
2. Turi vykti preliminarių konsultacijų 
etapas, kuriame dalyvauja potencialūs 
dalyvaujantys gamintojai.
3. Turi būti užtikrinti aiškūs 
įsipareigojimai dėl apimties, 
neatsižvelgiant į pasirinktą tiekimo būdą.
4. Dalyvaujančios šalys turi įsipareigoti 
nepirkti tų pačių vaistų kitomis 
priemonėmis ir privalo laikytis jau 
sudarytų tiekimo sutarčių su gamintojais.
5. Bendro pirkimo procedūros vykdymo 
laikas turi būti suderintas su gamybos 
procesų vykdymo laiku.
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6. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
taikyti tam tikrą reglamentavimo 
lankstumą.
7. Turėtų būti apibrėžti ne tik kainos, bet 
ir kiti sutarties skyrimo kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 440
Pietro Fiocchi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bendro pirkimo procedūra 
vykdoma skaidriai, laiku ir veiksmingai, 
apibrėžiant aiškius etapus nuo procedūros 
pradžios iki jos taikymo srities, konkurso 
sąlygų, terminų ir formalumų. 
Užtikrinamas preliminarių konsultacijų 
etapas, kuriame dalyvauja dalyvaujančios 
šalys, ir abipusis ryšys visos procedūros 
metu;

Or. en

Pakeitimas 441
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto. Valstybės narės, 
vykdančios lygiagrečius derybų procesus, 
bet jau pasirašiusios ar dar 
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nepasirašiusios sutarties, pašalinamos iš 
dalyvaujančių šalių grupės;

Or. en

Pakeitimas 442
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto. Be to, bendro 
pirkimo procedūra neatleidžia 
dalyvaujančių šalių nuo galiojančių 
sutarčių sąlygų vykdymo ir nepakeičia 
šalių įprastų viešųjų pirkimų procedūrų;

Or. en

Pakeitimas 443
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto, ir tai neturi įtakos 
jau sudarytiems susitarimams su 
medicininių atsako priemonių tiekėjais;
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Or. en

Pakeitimas 444
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės, taip 
pat Andora, San Marinas ir Monakas 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

Or. fr

Pakeitimas 445
Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios valstybės narės, ELPA 
valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės 
perka atitinkamas medicinines atsako 
priemones tik pagal tą procedūrą, o ne 
kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo 
derybų dėl to produkto;

c) bendroje pirkimo procedūroje 
dalyvaujančios šalys perka atitinkamas 
medicinines atsako priemones tik pagal tą 
procedūrą, o ne kitais kanalais, ir tuo pačiu 
metu nevykdo derybų dėl to produkto;

Or. en

Pakeitimas 446
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bendro pirkimo procedūra 
pradedama tik tuo atveju, jei bent keturios 
valstybės narės ir Komisija balsuoja „už“ 
ir dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje 
kaip susitariančiosios šalys;

Or. en

Pakeitimas 447
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bendro pirkimo procedūros 
vykdymo laikas turi būti suderintas su 
gamintojo terminais;

Or. en

Pakeitimas 448
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) bendri viešieji pirkimai turi būti 
vykdomi taip, kad būtų sustiprinta 
dalyvaujančių šalių perkamoji galia, 
padidintas tiekimo saugumas ir 
užtikrintos vienodos galimybės naudotis 
medicininėmis reagavimo į dideles 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 449
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įsipareigojimus turėtų apibrėžti ir 
jų laikytis visos susijusios šalys, pradedant 
gamintojais, tiekimo grandinės 
suinteresuotaisiais subjektais ir valdžios 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 450
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendras pirkimas nepaveikia vidaus 
rinkos, jį vykdant nėra diskriminacijos ar 
prekybos apribojimų ir nėra iškraipoma 
konkurencija;

d) bendras pirkimas nepaveikia vidaus 
rinkos, jį vykdant nėra diskriminacijos ar 
prekybos apribojimų ir nėra iškraipoma 
konkurencija, taip pat nepakeičiamos jau 
esamos dalyvaujančių šalių viešųjų 
pirkimų procedūros;

Or. en

Pakeitimas 451
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendras pirkimas nepaveikia vidaus 
rinkos, jį vykdant nėra diskriminacijos ar 
prekybos apribojimų ir nėra iškraipoma 

d) bendras pirkimas nepaveikia vidaus 
rinkos, jį vykdant nėra diskriminacijos ar 
prekybos apribojimų ir nėra iškraipoma 
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konkurencija; konkurencija, taip pat nepakeičiamos jau 
esamos dalyvaujančių šalių viešųjų 
pirkimų procedūros;

Or. en

Pakeitimas 452
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
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendri viešieji pirkimai grindžiami 
bendra atsakomybe ir sąžiningu požiūriu į 
visas susijusias šalis – tiek į atitinkamas 
valdžios institucijas, tiek į gamintojus. 
Turi būti užtikrinti aiškūs įsipareigojimai 
visoms dalyvaujančioms šalims, 
pradedant gamintojais, kurie teikia 
produkciją, ir baigiant valdžios 
institucijomis, siekiančiomis įsigyti 
sutartą rezervuotą kiekį, ir jų laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 453
Dolors Montserrat

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendrų viešųjų pirkimų susitarimo 
veikimas turėtų atitikti aukštus skaidrumo 
standartus, be kita ko, susijusius su 
tikslios kiekvienos dalyvaujančios šalies 
užsakytos ir jai teikiamos sumos 
atskleidimu, taip pat perkamų produktų 
tiekimu ir išsamia informacija apie 
dalyvaujančių šalių atsakomybę;
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Or. en

Pakeitimas 454
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visai bendrų viešųjų pirkimų 
procedūrai ir susijusioms pirkimo 
sutartims taikomas didelis skaidrumas; 
Europos Audito Rūmams suteikiama 
visapusiška galimybė susipažinti su visais 
atitinkamais dokumentais, kad būtų 
galima tiksliai kasmet patikrinti 
pasirašytas sutartis ir viešąsias 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 455
Pietro Fiocchi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatomi kokybiniai kriterijai ir į 
juos atsižvelgiama teikiant pasiūlymus 
bendrų viešųjų pirkimų procedūrose, be 
mažiausios kainos kriterijaus;

Or. en

Pakeitimas 456
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
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12 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) bendra viešųjų pirkimų procedūra 
vykdoma skaidriai, laiku ir veiksmingai, 
siekiant užkirsti kelią rinkų sutrikimams 
ir užtikrinti, kad visi dalyvaujantys 
subjektai vykdytų savo sutartines 
pareigas. Turėtų būti apibrėžti aiškūs ir 
skaidrūs procedūros, taikymo srities, 
specifikacijų, terminų ir formalumų 
etapai;

Or. en

Pakeitimas 457
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) reikėtų apsvarstyti reglamentavimo 
lankstumą ir sudaryti jam sąlygas siekiant 
užtikrinti spartesnį tiekimą skirtingų 
valstybių narių rinkoms, pvz., tarpusavyje 
pripažįstant rinkodaros leidimus 
ekstremaliosios padėties atvejais;

Or. en

Pakeitimas 458
Dolors Montserrat

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) jei sutarties skyrimo procedūra 
apima jungtinę veiklą, be išlaidų, 
atsižvelgiama ir į kokybinius kriterijus. 
Tokiuose kriterijuose taip pat 
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atsižvelgiama, pvz., į gamintojo gebėjimą 
užtikrinti tiekimo saugumą sveikatos 
krizės metu;

Or. en

Pakeitimas 459
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendra procedūra turi užtikrinti, 
kad būtų taikomi ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijai, 
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 460
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendri viešieji pirkimai negali 
daryti neigiamo poveikio tiekimo srautui, 
padidindami trūkumo riziką ES ar 
trečiosiose šalyse, pakenkdami produkto 
pasirinkimui, ir neturi iškreipti rinkos ar 
sutelkti paklausos, todėl turi būti riboti 
laiko atžvilgiu ir taikomi tik 
ekstremaliosiomis situacijomis;
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Or. en

Pakeitimas 461
Joanna Kopcińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, prisijungiančios prie 
bendrų viešųjų pirkimų, gali pakeisti 
anksčiau išreikštą poreikį, įskaitant 
atsisakymą dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose, jei aplinkybės iš esmės 
pasikeitė dėl teisėto viešojo intereso.

Or. en

Pakeitimas 462
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendri viešieji pirkimai neturi 
daryti neigiamos įtakos tiekimo srautams, 
didinti trūkumo ar kelti pavojų produkto 
pasirinkimui;

Or. en

Pakeitimas 463
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
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koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 
kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius 
Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, 
visų pirma pagal:

koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 
kaupimą patalpose, kurios atitinka 
specialius teisinius medicininių atsako 
priemonių laikymo reikalavimus ir yra 
kuo artimesnės bei prieinamos daugumai 
gyventojų centrų, ir dovanojimą pagal 
įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus, visų pirma pagal:

Or. en

Pakeitimas 464
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 
kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius 
Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, 
visų pirma pagal:

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį veiksmą 
ir dalyvaujančių jame ekstremaliųjų 
situacijų, pvz., būsimų pandemijų, atveju, 
įkaitant bendro pirkimo procedūras, 
medicininių atsako priemonių kaupimą ir 
dovanojimą pagal įvairius Sąjungos 
lygmeniu sukurtus mechanizmus, visų 
pirma pagal:

Or. en

Pakeitimas 465
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, palaikydama ryšį su 3. Komisija, palaikydama ryšį su 



AM\1230400LT.docx 77/156 PE692.635v01-00

LT

valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 
kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius 
Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, 
visų pirma pagal:

valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį veiksmą 
ir jame dalyvaujančios, įkaitant bendro 
pirkimo procedūras, medicininių atsako 
priemonių kaupimą ir dovanojimą pagal 
įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus, visų pirma pagal:

Or. en

Pakeitimas 466
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 
kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius 
Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, 
visų pirma pagal:

3. Ekstremaliųjų situacijų atveju 
Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis 
narėmis, užtikrina koordinavimą ir 
keitimąsi informacija tarp subjektų, 
organizuojančių bet kokį veiksmą, įkaitant 
bendro pirkimo procedūras, medicininių 
atsako priemonių kaupimą ir dovanojimą 
pagal įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus, visų pirma pagal:

Or. en

Pakeitimas 467
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį 
veiksmą, įkaitant bendro pirkimo 
procedūras, medicininių atsako priemonių 

3. Komisija, palaikydama ryšį su 
valstybėmis narėmis, užtikrina 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp 
subjektų, organizuojančių bet kokį veiksmą 
ir jame dalyvaujančios, įkaitant bendro 
pirkimo procedūras, medicininių atsako 
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kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius 
Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, 
visų pirma pagal:

priemonių kaupimą ir dovanojimą pagal 
įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus, visų pirma pagal:

Or. en

Pakeitimas 468
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsargų kaupimo Sprendimo 
Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnyje 
nurodytame rezerve „rescEU“ priemonę,

a) atsargų kaupimo Sprendimo 
Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnyje 
nurodytame rezerve „rescEU“ priemonę,

Or. en

Pakeitimas 469
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendro pirkimo procedūros tikslas 
turėtų būti užtikrinti stabilumą 
nenuspėjamoje aplinkoje tik tuo atveju, 
kai kyla didelė tarpvalstybinė grėsmė 
sveikatai. Kitomis aplinkybėmis 
pirmenybė teikiama kitoms priemonėms, 
pvz., viešiesiems pirkimams nacionaliniu 
lygmeniu;
bendro pirkimo procedūra vykdoma 
skaidriai, laiku ir veiksmingai, apibrėžiant 
aiškius etapus nuo procedūros pradžios 
iki jos taikymo srities, konkurso sąlygų, 
terminų ir formalumų;

Or. en
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Pakeitimas 470
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija turi užtikrinti, kad visos 
bendrų viešųjų pirkimų sutartys būtų 
viešai skelbiamos ir prieinamos Komisijos 
interneto svetainėje per 30 dienų nuo 
sutarties pasirašymo. Visuomenei 
atskleidžiama informacija apima:
a) rangovui sumokėtų viešųjų investicijų 
sumą, suskirstytą pagal produkto sąnaudų 
struktūrą;
b) produkto vieneto kainą;
c) pristatomų produktų vienetų skaičių 
per ketvirtį;
d) produkto gamybos vietų skaičių ir 
buvimo vietą;
e) susitarimus, susijusius su produktų 
dovanojimu, intelektinės nuosavybės ir 
technologijų perdavimu Sąjungoje ir su 
trečiosiomis šalimis;
f) atsakomybės už produktą sąlygas ir bet 
kokios produkto padarytos žalos 
atlyginimą;
g) sąlygas, susijusias su sutarčių 
pažeidimu ir jų nutraukimu.

Or. en

Pakeitimas 471
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija priima rekomendacijas 
valstybėms narėms dėl bendrų viešųjų 
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pirkimų procedūrų ir minimalaus 
reikalingų medicinos prietaisų, vaistų, 
terapijos ir asmens apsaugos priemonių 
kiekio ir prireikus atnaujina tokias 
rekomendacijas. Komisija prižiūri atsargų 
pakankamumą valstybių narių lygmeniu 
ir teikia valstybėms narėms 
rekomendacijas šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 472
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
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjunga taip pat stengiasi remti 
Rytų partnerystės ir mažas bei vidutines 
pajamas gaunančių šalių galimybes imtis 
atsako priemonių.

Or. en

Pakeitimas 473
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Bendrų viešųjų pirkimų dėl 
medicininių atsako priemonių sutartys yra 
būtinos siekiant sumažinti grėsmės 
gyventojų sveikatai ir gerovei trukmę, 
įskaitant vakcinas ir kitus vaistus bei 
medicinos priemones. Sutartyje turi būti 
nuostatos, pagal kurias tiekėjai, 
remdamiesi visuotinėmis neišimtinėmis 
licencijomis, pagrįstomis sąlygomis laisvai 
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naudojasi technologijomis, praktine 
patirtimi ir komercinėmis paslaptimis, 
kuriomis grindžiamos pirmiau minėtos 
priemonės. Tos licencijos suteikiamos 
patentų susivienijimams ir kitiems 
daugiašaliams technologijų perdavimo 
mechanizmams, kuriais siekiama skleisti 
inovacijas ir išplėsti pasaulinę šių 
priemonių gamybą. 

Or. en

Pakeitimas 474
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

1. Užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros 
tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir 
už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu 
lygmeniu atsakingos kompetentingos 
institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį 
ryšį.

1. Užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros 
tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir 
už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu 
lygmeniu atsakingos kompetentingos 
institucijos, taip pat pagrindiniai sveikatos 
ir vaistų sričių operatoriai tarpusavyje 
palaikytų nuolatinį ryšį.

Or. es

Pakeitimas 475
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros 

1. Užkrečiamųjų ligų, įskaitant 
zoonozinės kilmės užkrečiamąsias ligas, ir 
susijusių specifinių sveikatos problemų, 
nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir 
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tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir 
už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu 
lygmeniu atsakingos kompetentingos 
institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį 
ryšį.

ii papunkčiuose, epidemiologinės 
priežiūros tinklas užtikrina, kad Komisija, 
ECDC ir už epidemiologinę priežiūrą 
nacionaliniu lygmeniu atsakingos 
kompetentingos institucijos tarpusavyje 
palaikytų nuolatinį ryšį.

Or. en

Pakeitimas 476
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros 
tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir 
už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu 
lygmeniu atsakingos kompetentingos 
institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį 
ryšį.

1. Užkrečiamųjų ligų ir susijusių 
specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros 
tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC, 
EMA ir už epidemiologinę priežiūrą 
nacionaliniu ir, kai taikytina, regioniniu 
lygmeniu atsakingos kompetentingos 
institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį 
ryšį.

Or. en

Pakeitimas 477
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti ir stebėti bet kokius 
tarpvalstybinius užkrečiamųjų ligų 
protrūkius jų šaltinio, laiko, gyventojų ir 
vietos atžvilgiu, siekiant pateikti loginį 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
pagrindimą;

b) nustatyti ir stebėti bet kokius 
tarpvalstybinius užkrečiamųjų ligų 
protrūkius jų šaltinio, laiko, gyventojų ir 
vietos atžvilgiu, siekiant pateikti loginį 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
pagrindimą, taip pat jų poveikį 
neužkrečiamosioms ligoms ar sveikatai, 
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pvz., psichikos sveikatos sutrikimams;

Or. en

Pakeitimas 478
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 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) stebėti užkrečiamųjų ligų poveikį 
kitų ligų ir sutrikimų tikrinimo, 
diagnostikos, stebėsenos, gydymo ir 
priežiūros tęstinumui;

Or. en

Pakeitimas 479
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 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) stebėti užkrečiamųjų ligų poveikį 
psichikos sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 480
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisidėti prie užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės programų 
vertinimo ir stebėsenos veiklos, siekiant 
pateikti įrodymų, kurių reikia rengiant 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti tas 
programas nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis;

c) prisidėti prie užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir kontrolės programų 
vertinimo ir stebėsenos veiklos, siekiant 
pateikti įrodymų, kurių reikia rengiant 
rekomendacijas stiprinti ir tobulinti tas 
programas nacionaliniu, regioniniu ir 
Sąjungos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 481
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti ligos plitimo rizikos 
veiksnius ir gyventojų grupes, kurioms 
kyla rizika ir kurių atžvilgiu reikia tikslinių 
prevencijos priemonių;

d) nustatyti ir stebėti ligos plitimo 
rizikos veiksnius ir gyventojų grupes, 
kurioms kyla rizika ir kurių atžvilgiu reikia 
tikslinių prevencijos priemonių;

Or. en

Pakeitimas 482
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 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimas ir 
mirštamumas;

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimas ir 
mirštamumas, poveikis psichikos sveikatai 
ir kitų ligų ir sutrikimų atidėtas 
tikrinimas, diagnostika, stebėsena, 
gydymas ir priežiūra;
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Or. en

Pakeitimas 483
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimas ir 
mirštamumas;

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą sveikatos sistemoms, priežiūros 
teikimui, įskaitant neužkrečiamąsias ligas, 
taip pat gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimas ir 
mirštamumas;

Or. en

Pakeitimas 484
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimas ir 
mirštamumas;

e) prisidėti vertinant užkrečiamųjų 
ligų naštą gyventojams, naudojant tokius 
duomenis kaip ligos paplitimas, 
komplikacijos, hospitalizavimo poreikis ir 
mirštamumas;

Or. cs

Pakeitimas 485
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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h) nustatyti mokslinių tyrimų 
prioritetus ir poreikius ir įgyvendinti 
atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą;

h) nustatyti mokslinių tyrimų 
prioritetus ir poreikius ir įgyvendinti 
atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą 
siekiant numatyti būsimus pavojus 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 486
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 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nustatyti visuotinės tiekimo 
grandinės trūkumus, susijusius su 
medicininių atsako priemonių, reikalingų 
užkrečiamųjų ligų prevencijai, 
diagnostikai, gydymui ir vėlesnei 
stebėsenai, gamyba;

Or. en

Pakeitimas 487
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) parengti švelninimo planus, 
kuriuose būtų numatytos prevencinės 
priemonės, padedančios užtikrinti 
nuolatinį svarbiausių vaistų tiekimą, pvz., 
tiekimo grandinių įvairinimas, įskaitant, 
be kita ko, gamybos ir tiekimo pajėgumus;

Or. en
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Pakeitimas 488
Sara Cerdas, Monika Beňová, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) įdiegti unikalų sutarčių paieškos 
įrankį Sąjungoje, kuris būtų pritaikytas 
valstybių narių viešosioms sveikatos 
tarnyboms ir suteiktų galimybę valstybių 
narių sveikatos institucijoms keistis 
duomenimis, atsižvelgiant į duomenų 
apsaugos taisykles Sąjungos ir valstybių 
narių lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 489
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) prisidėti gerinant koordinuotą 
priežiūrą įvairiais priežiūros lygmenimis, 
gerinant bendrus visų sveikatos priežiūros 
specialistų darbo modelius ir didinant jų 
dalyvavimą, be kita ko, bendradarbiaujant 
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 490
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. 1 dalyje nurodytos nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
epidemiologinės priežiūros tinkle 
dalyvaujančioms institucijoms teikia šią 
informaciją:

3. 1 dalyje nurodytos nacionalinės ir 
regioninės kompetentingos valdžios 
institucijos epidemiologinės priežiūros 
tinkle dalyvaujančioms institucijoms teikia 
šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 491
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
epidemiologinės priežiūros tinkle 
dalyvaujančioms institucijoms teikia šią 
informaciją:

3. 1 dalyje nurodytos nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
epidemiologinės priežiūros tinkle 
dalyvaujančioms institucijoms praneša šią 
informaciją:

Or. cs

Pakeitimas 492
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamą informaciją, susijusią su 
epidemiologinės situacijos raida, įskaitant 
informaciją modeliavimui ir scenarijų 
kūrimui;

b) atitinkamą informaciją, susijusią su 
epidemiologinės situacijos raida, įskaitant 
informaciją modeliavimui ir scenarijų 
kūrimui bei atsakui;

Or. cs

Pakeitimas 493
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informaciją apie nacionaliniu 
lygmeniu sukurtas sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo ir stebėsenos sistemas.

f) informaciją apie nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu sukurtas sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo ir stebėsenos 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 494
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 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) informaciją apie medicininių 
atsako priemonių, reikalingų ligų 
prevencijai, diagnostikai, gydymui ir 
vėlesnei stebėsenai, prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 495
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apie valstybių narių teikiamą 
informaciją, nurodytą a punkte, turi būti 
laiku pranešama bent jau NUTS 2 lygiu 
Europos priežiūros sistemai (TESSy) arba 
kitai platformai, kaip apibrėžta 9 
straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 496
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teikdamos su epidemiologine 
priežiūra susijusią informaciją nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
kiekvienos užkrečiamosios ligos ir 
susijusios specifinės sveikatos problemos, 
nurodytų 1 dalyje, atveju taiko atvejo 
apibrėžtis, priimtas pagal 9 dalį, kai tokios 
apibrėžtys yra.

4. Teikdamos su epidemiologine 
priežiūra susijusią informaciją nacionalinės 
ir regioninės kompetentingos valdžios 
institucijos kiekvienos užkrečiamosios 
ligos ir susijusios specifinės sveikatos 
problemos, nurodytų 1 dalyje, atveju taiko 
atvejo apibrėžtis, priimtas pagal 9 dalį, kai 
tokios apibrėžtys yra.

Or. en

Pakeitimas 497
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teikdamos su epidemiologine 
priežiūra susijusią informaciją nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
kiekvienos užkrečiamosios ligos ir 
susijusios specifinės sveikatos problemos, 
nurodytų 1 dalyje, atveju taiko atvejo 
apibrėžtis, priimtas pagal 9 dalį, kai tokios 
apibrėžtys yra.

4. Pranešdamos su epidemiologine 
priežiūra susijusią informaciją nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
kiekvienos užkrečiamosios ligos ir 
susijusios specifinės sveikatos problemos, 
nurodytų 1 dalyje, atveju taiko atvejo 
apibrėžtis, priimtas pagal 9 dalį, kai tokios 
apibrėžtys yra.

Or. cs

Pakeitimas 498
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

5. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
konkrečios ligos atveju taikytinus Europos 
priežiūros standartus, remdamosi ECDC 
pasiūlymu ir konsultuodamosi su 
atitinkamais priežiūros tinklais.

5. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
konkrečios ligos atveju taikytinus Europos 
priežiūros standartus, kuriais bus galima 
naudotis kaip orientacinėmis gairėmis, 
remdamosi ECDC pasiūlymu ir 
konsultuodamosi su atitinkamais priežiūros 
tinklais.

Or. es

Pakeitimas 499
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
konkrečios ligos atveju taikytinus Europos 
priežiūros standartus, remdamosi ECDC 
pasiūlymu ir konsultuodamosi su 
atitinkamais priežiūros tinklais.

5. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
konkrečios ligos atveju taikytinus Europos 
priežiūros standartus, remdamosi ECDC 
pasiūlymu ir konsultuodamosi su kitomis 
įstaigomis, susijusiomis su 
epidemiologinės priežiūros tinklu.

Or. cs

Pakeitimas 500
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECDC remia valstybes nares, siekdamas 
užtikrina užkrečiamųjų ligų ir specifinių 
sveikatos problemų, nurodytų 2 straipsnio 
1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, 
integruotą epidemiologinės priežiūros 
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tinklo veikimą.

Or. en

Pakeitimas 501
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato ir atnaujina:

9. Komisija, pasikonsultavusi su 
ECDC, įgyvendinimo aktais nustato ir 
atnaujina:

Or. en

Pakeitimas 502
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku ir reguliariai 
stebėti informaciją apie ES prieinamas 
medicinines atsako priemones, 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis, siekiant remti užkrečiamųjų ligų 
prevenciją ir kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 503
Joanna Kopcińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų nuolat 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, remiantis 
duomenų apsaugos poveikio vertinimu, 
kuris turi būti atliekamas prieš jų 
diegimą, siekiant remti užkrečiamųjų ligų 
prevenciją ir kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 504
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
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. 
Turėtų būti užtikrinta žmogaus atliekama 
priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 505
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. 
Turėtų būti užtikrinta žmogaus atliekama 
priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 506
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. 
Turėtų būti užtikrinta žmogaus atliekama 
priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad žmogus tam tikru momentu būtų automatinio mainų ir analizės 
proceso metu.
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Pakeitimas 507
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir 
sąveikias priežiūros sistemas, 
suteikiančias galimybę atitinkamais 
atvejais vykdyti priežiūrą tikruoju laiku, 
siekiant remti užkrečiamųjų ligų prevenciją 
ir kontrolę.

1. ECDC užtikrina, kad būtų toliau 
plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią 
valdomi duomenys ir jais automatiškai 
keičiamasi, siekiant sukurti integruotą ir 
sąveikią priežiūros sistemą, suteikiančią 
galimybę atitinkamais atvejais vykdyti 
priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.

Or. cs

Pakeitimas 508
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) automatiškai rinkti priežiūros ir 
laboratorijų duomenis, naudotis 
informacija iš elektroninių sveikatos įrašų, 
žiniasklaidos stebėsenos ir taikyti dirbtinį 
intelektą duomenų patvirtinimo, analizės ir 
automatinio teikimo tikslais;

a) automatiškai rinkti priežiūros ir 
laboratorijų duomenis, naudotis 
atitinkamais sveikatos duomenimis iš 
anksčiau apibrėžto ir patvirtinto sąrašo iš 
elektroninių sveikatos įrašų ir sveikatos 
duomenų bazių, žiniasklaidos stebėsenos ir 
taikyti dirbtinį intelektą duomenų 
patvirtinimo, analizės ir automatinio 
teikimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 509
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) automatiškai rinkti priežiūros ir 
laboratorijų duomenis, naudotis 
informacija iš elektroninių sveikatos įrašų, 
žiniasklaidos stebėsenos ir taikyti dirbtinį 
intelektą duomenų patvirtinimo, analizės ir 
automatinio teikimo tikslais;

a) automatiškai rinkti priežiūros ir 
laboratorijų duomenis, naudotis 
informacija iš elektroninių sveikatos įrašų, 
žiniasklaidos stebėsenos ir taikyti dirbtinį 
intelektą duomenų patvirtinimo, analizės ir 
statistinio teikimo tikslais pagal BDAR 22 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 510
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įtraukti specialias priemones, 
kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti 
riziką, kuri gali kilti dėl šališkumo ar 
neišsamių duomenų perdavimo iš kelių 
šaltinių, taip pat nustatyti duomenų 
kokybės peržiūros procedūras, kad būtų 
užtikrinta priežiūros veiklos kokybė.

Or. en

Pakeitimas 511
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būti naudojama kaip 
mechanizmas, per kurį atitinkami trečiųjų 
šalių suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
rinkodaros leidimo turėtojus, būtų laiku 
informuojami apie ES institucijų 
parengtus epidemiologinius duomenis, 
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modeliavimo ir atsako scenarijus.

Or. en

Pakeitimas 512
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) automatizuotai pranešti apie SĮRS, 
kai užkrečiamųjų ligų plitimo rodiklių 
augimas viršija įspėjimo slenkstį, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalies a punkte. 
Pranešimą patvirtina kompetentinga 
sveikatos institucija.

Or. en

Pakeitimas 513
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
integruota priežiūros sistema nuolat būtų 
pildoma tinkamu laiku pateikta ir išsamia 
informacija, duomenimis ir dokumentais, 
kurie yra perduodami ir kuriais keičiamasi 
per skaitmeninę platformą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
integruota priežiūros sistema nuolat būtų 
pildoma tinkamu laiku pateikta ir išsamia 
informacija, duomenimis ir dokumentais, 
kurie yra perduodami ir kuriais keičiamasi 
per skaitmeninę platformą. Valstybės narės 
skatina automatizuoti šį procesą tarp 
nacionalinės ir Sąjungos priežiūros 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 514
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ECDC taip pat turi galimybę 
epidemiologiniais tikslais susipažinti su 
atitinkamais sveikatos duomenimis, 
prieinamais arba teikiamais per 
skaitmeninę infrastruktūrą, suteikiančią 
galimybę naudoti sveikatos duomenis 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais.

5. ECDC taip pat turi galimybę 
epidemiologiniais priežiūros tikslais 
susipažinti su atitinkamais sveikatos 
duomenimis, prieinamais arba teikiamais 
per skaitmeninę infrastruktūrą, suteikiančią 
galimybę naudoti sveikatos duomenis 
mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir 
reguliavimo tikslais. Prieiga prie sveikatos 
duomenų turėtų būti proporcinga 
specialiems ir konkretiems tikslams, 
kuriuos iš anksto apibrėžia ECDC.

Or. en

Pakeitimas 515
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nenumatytų atvejų tvarka, taikytina 
tuo atveju, kai nėra galimybės naudotis 
kuriomis nors platformos funkcijomis;

c) nenumatytų atvejų tvarka ir saugios 
duomenų atsarginės kopijos, taikytinos 
tuo atveju, kai nėra galimybės naudotis 
kuriomis nors platformos funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 516
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenų saugojimo, tvarkymo ir 
analizės infrastruktūros standartizavimo 
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užtikrinimas.

Or. en

Pakeitimas 517
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Skaitmeninės platformos ir 
taikomosios programos, kuriomis 
remiama epidemiologinė priežiūra 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu, turi 
būti įgyvendinamos laikantis 
pritaikytosios duomenų apsaugos principo 
pagal Reglamento (ES) 2018/1725 27 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 518
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priežiūros platformoje 
naudojamos paskirstytojo registro 
technologijos (DLT) ir ji apima 
nacionalinių ir regioninių kompetentingų 
institucijų duomenis bei yra susieta su 
sveikatos duomenų erdve, kai tai 
įmanoma.

Or. en

Pakeitimas 519
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuomenės sveikatos srityje arba 
konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, 
susijusiose su šio reglamento arba 6 
straipsnyje minimų nacionalinių planų 
įgyvendinimu, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali paskirti ES etalonines 
laboratorijas, kurios teiks paramą 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, 
kad valstybės narės būtų skatinamos taikyti 
gerąją praktiką ir savanoriškai suderinti 
diagnostiką, tyrimo metodus, naudoti tam 
tikrus tyrimus, siekiant suvienodinti 
valstybių narių vykdomą epidemiologinės 
priežiūros bei pranešimų ir informacijos 
apie jas teikimo veiklą.

1. Visuomenės sveikatos srityje arba 
konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, 
susijusiose su šio reglamento arba 6 
straipsnyje minimų nacionalinių ir 
regioninių planų įgyvendinimu, Komisija 
įgyvendinimo aktais gali paskirti ES 
etalonines laboratorijas, kurios teiks 
paramą nacionalinėms ir regioninėms 
etaloninėms laboratorijoms, kad valstybės 
narės būtų skatinamos taikyti gerąją 
praktiką ir savanoriškai suderinti 
diagnostiką, tyrimo metodus, naudoti tam 
tikrus tyrimus, siekiant suvienodinti 
valstybių narių vykdomą epidemiologinės 
priežiūros bei pranešimų ir informacijos 
apie jas teikimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 520
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuomenės sveikatos srityje arba 
konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, 
susijusiose su šio reglamento arba 6 
straipsnyje minimų nacionalinių planų 
įgyvendinimu, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali paskirti ES etalonines 
laboratorijas, kurios teiks paramą 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, 
kad valstybės narės būtų skatinamos taikyti 
gerąją praktiką ir savanoriškai suderinti 
diagnostiką, tyrimo metodus, naudoti tam 
tikrus tyrimus, siekiant suvienodinti 
valstybių narių vykdomą epidemiologinės 
priežiūros bei pranešimų ir informacijos 

1. Visuomenės sveikatos srityje arba 
konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, 
susijusiose su šio reglamento arba 6 
straipsnyje minimų nacionalinių planų 
įgyvendinimu, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali paskirti ES etalonines 
laboratorijas, kurios teiks paramą 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, 
kad valstybės narės būtų skatinamos taikyti 
gerąją praktiką ir suderinti diagnostiką, 
tyrimo metodus, naudoti tam tikrus 
tyrimus, siekiant suvienodinti valstybių 
narių vykdomą epidemiologinės priežiūros 
bei pranešimų ir informacijos apie jas 
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apie jas teikimo veiklą. teikimo veiklą.

Or. cs

Pakeitimas 521
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES etaloninės laboratorijos visų 
pirma vykdo nacionalinių etaloninių 
laboratorijų tinklo veiklos koordinavimo 
užduotis šiose srityse:

2. ES etaloninės laboratorijos visų 
pirma vykdo nacionalinių ir regioninių 
etaloninių laboratorijų tinklo veiklos 
koordinavimo užduotis šiose srityse:

Or. en

Pakeitimas 522
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES etaloninės laboratorijos visų 
pirma vykdo nacionalinių etaloninių 
laboratorijų tinklo veiklos koordinavimo 
užduotis šiose srityse:

2. ES etaloninės laboratorijos visų 
pirma vykdo nacionalinių etaloninių 
laboratorijų tinklo veiklos koordinavimo 
užduotis:

Or. cs

Pakeitimas 523
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) mokymo. g) mokymo apie dabartines ir 
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novatoriškas mokslinių tyrimų procedūras 
ir įgūdžius.

Or. en

Pakeitimas 524
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) informacijos apie novatoriškus 
vaistus, priemones, taikomąsias 
programas ar pokyčius, kurie vis dar nėra 
suderinti visoje Sąjungoje, pvz., iš 
plazmos gautų produktų atveju, gavimo, 
registravimo ir dalijimosi ja;

Or. en

Pakeitimas 525
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC.

3. ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC, 
taikydamas valdymo struktūrą, kurioje 
bendradarbiauja nacionalinės ir 
regioninės etaloninės laboratorijos ir 
tinklai;

Or. en

Pakeitimas 526
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC.

3. ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC, 
bendradarbiaudamas su PSO tinklo 
laboratorijomis, kad būtų išvengta veiklos 
dubliavimo.

Or. en

Pakeitimas 527
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES etaloninių laboratorijų tinklo 
veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 528
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodytos laboratorijos 
turėtų prisidėti dalydamosi gerąja 
patirtimi ir gerindamos 13 straipsnyje 
nurodytą epidemiologinę priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 529
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje numatyti paskyrimai 
vykdomi po viešo atrankos proceso, galioja 
ribotą ne trumpesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį ir yra reguliariai peržiūrimi. 
Paskyrimais nustatomos paskirtų 
laboratorijų pareigos ir užduotys.

4. 1 dalyje numatyti paskyrimai 
vykdomi po viešo atrankos proceso, galioja 
ribotą ne trumpesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį ir yra reguliariai peržiūrimi. 
Paskyrimais nustatomos paskirtų 
laboratorijų pareigos ir užduotys. Taip pat 
gali būti skiriamos laboratorijų grupės ar 
koalicijos.

Or. en

Pakeitimas 530
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje numatyti paskyrimai 
vykdomi po viešo atrankos proceso, galioja 
ribotą ne trumpesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį ir yra reguliariai peržiūrimi. 
Paskyrimais nustatomos paskirtų 
laboratorijų pareigos ir užduotys.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 531
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 1 dalyje nurodytoms laboratorijoms 
gali būti skiriamos dotacijos išlaidoms, 
kurias jos patiria įgyvendindamos metines 
arba daugiametes darbo programas, 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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parengtas laikantis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
…/…33 nustatytą programą „ES – sveikatos 
labui“ Komisijos patvirtintų darbo 
programų tikslų ir prioritetų.

_________________
33 [Prašom įrašyti reglamento pavadinimą 
ir OL nuorodą.]

Or. cs

Pakeitimas 532
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas valstybių narių tarnybų, 
remiančios transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą, tinklas, siekiant 
užtikrinti nuolatinę ir greitą prieigą prie 
seroepidemiologinių duomenų, įskaitant 
donorų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai 
vertinimus, taip pat stebėti ir vertinti su iš 
žmogaus gautomis medžiagomis susijusių 
ligų protrūkius ir padėti su jais kovoti.

1. Įsteigiamas valstybių narių tarnybų, 
remiančios transfuziją ir transplantaciją, 
tinklas, siekiant užtikrinti nuolatinę ir 
greitą prieigą prie seroepidemiologinių 
duomenų, įskaitant donorų užsikrėtimo liga 
ir imuniteto jai vertinimus, taip pat stebėti 
ir vertinti su iš žmogaus gautomis 
medžiagomis susijusių ligų protrūkius ir 
padėti su jais kovoti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 533
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Tinklas dalijasi informacija apie 
pokyčius, kurie vis dar nėra suderinti 
visoje Sąjungoje, pvz., iš plazmos gautų 
produktų atveju.

Or. en

Pakeitimas 534
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo veiklą vykdo ir koordinuoja 
ECDC.

2. ECDC užtikrina ir koordinuoja 
tinklo veiklą.

Or. cs

Pakeitimas 535
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas valdžios institucijas, jos 
teritorijoje atsakingas už tarnybas, 
remiančias transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą.

3. Pageidaujančios dalyvauti 
valstybės narės paskiria kompetentingas 
valdžios institucijas, jų teritorijoje 
atsakingas už tarnybas, remiančias 
transfuziją, transplantaciją ir dirbtinį 
apvaisinimą, kaip nurodyta 1 dalyje. Jei 
dalyvavimas tinkle yra privalomas pagal 
[ECDC reglamento] 5 straipsnio 8 dalį ir 
31 straipsnį, ši pareiga taikoma kiekvienai 
valstybei narei.

Or. en

Pakeitimas 536
Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas valdžios institucijas, jos 
teritorijoje atsakingas už tarnybas, 
remiančias transfuziją, transplantaciją ir 
dirbtinį apvaisinimą.

3. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas valdžios institucijas, jos 
teritorijoje atsakingas už tarnybas, 
remiančias transfuziją ir transplantaciją, 
kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 537
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodyti 
seroepidemiologiniai duomenys 
automatiškai perduodami nacionalinėms 
priežiūros platformoms, prisidedant prie 
patikimos užkrečiamųjų ligų ir specifinių 
sveikatos problemų, nurodytų 2 straipsnio 
1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, 
stebėsenos ir epidemiologinės priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 538
Sara Cerdas, Monika Beňová, Petar Vitanov, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Tinklas nustato bendrus Sąjungos 
transfuzijos, transplantacijos ir dirbtinio 
apvaisinimo paslaugų standartus.
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Or. en

Pakeitimas 539
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Medicininių atsako priemonių tinklas

1. Sukuriamas valstybių narių paslaugų 
tinklas, teikiantis naujausią informaciją 
apie galimybes naudotis medicininėmis 
atsako priemonėmis, vaistų atsargomis, 
būtiniausiais sveikatos priežiūros 
produktais ir diagnostiniais tyrimais, kad 
būtų galima nuolat ir greitai gauti 
duomenis apie medicininių atsako 
priemonių, kurios būtinos siekiant šalinti 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai, 
prieinamumą.
2. Tinklą valdo ECDC.
3. Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje 
paskiria už vaistus ir medicinos priemones 
atsakingas institucijas, kurios nuolat 
atnaujintų informaciją apie 1 dalyje 
nurodytų medicininių atsako priemonių 
prieinamumą ir atsargas.

Or. en

Pakeitimas 540
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perdavus įspėjimą pagal 19 
straipsnį dėl 2 straipsnio 1 dalies a punkto 
iii papunktyje ir b, c arba d punktuose 

1. Perdavus įspėjimą pagal 19 
straipsnį dėl 2 straipsnio 1 dalies a punkto 
iii papunktyje ir b, c arba d punktuose 
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nurodytų didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, valstybės narės, 
palaikydamos ryšį su Komisija ir 
remdamosi jų stebėsenos sistemose 
pateikta informacija, per skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) ir, jei to reikia 
dėl neatidėliotino situacijos pobūdžio, per 
SSK informuoja viena kitą apie su 
atitinkama grėsme susijusius pokyčius 
nacionaliniu lygmeniu.

nurodytų didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, valstybės narės, 
palaikydamos ryšį su Komisija ir 
remdamosi jų stebėsenos sistemose 
pateikta informacija, per skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistemą (SĮRS) ir, jei to reikia 
dėl neatidėliotino situacijos pobūdžio, per 
SSK informuoja viena kitą apie su 
atitinkama grėsme susijusius pokyčius 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 541
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos priežiūros sistema 
(TESSy) naudojama rimtos 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ad Ho 
stebėsenai, nurodytai 2 straipsnio 1 dalies 
a punkto iii papunktyje ir 2 straipsnio 1 
dalies b, c arba d punktuose.

Or. en

Pakeitimas 542
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija prireikus įgyvendinimo 
aktais priima atvejų apibrėžtis, naudojamas 
ad hoc stebėsenai, kad būtų užtikrintas 
renkamų duomenų palyginamumas ir 
suderinamumas Sąjungos lygmeniu.

3. Komisija, pasikonsultavusi su 
ECDC, prireikus įgyvendinimo aktais 
priima atvejų apibrėžtis, naudojamas ad 
hoc stebėsenai, kad būtų užtikrintas 
renkamų duomenų palyginamumas ir 
suderinamumas Sąjungos lygmeniu.
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Or. en

Pakeitimas 543
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistema (SĮRS) suteikia Komisijai ir 
nacionaliniu lygmeniu atsakingoms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
galimybę nuolat palaikyti ryšius 
pasirengimo, skubaus įspėjimo ir 
reagavimo, perspėjimo apie riziką 
visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir 
priemonių, kurių gali reikėti imtis 
visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo 
tikslais.

1. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistema (SĮRS) suteikia Komisijai ir 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
atsakingoms kompetentingoms valdžios 
institucijoms galimybę nuolat palaikyti 
ryšius pasirengimo, skubaus įspėjimo ir 
reagavimo, perspėjimo apie riziką 
visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir 
priemonių, kurių gali reikėti imtis 
visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 544
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistema (SĮRS) suteikia Komisijai ir 
nacionaliniu lygmeniu atsakingoms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
galimybę nuolat palaikyti ryšius 
pasirengimo, skubaus įspėjimo ir 
reagavimo, perspėjimo apie riziką 
visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir 
priemonių, kurių gali reikėti imtis 
visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo 
tikslais.

1. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
sistema (SĮRS) suteikia Komisijai, ECDC 
ir nacionaliniu lygmeniu atsakingoms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
galimybę nuolat palaikyti ryšius 
pasirengimo, skubaus įspėjimo ir 
reagavimo, perspėjimo apie riziką 
visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir 
priemonių, kurių gali reikėti imtis 
visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo 
tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 545
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
kosmoso technologijomis pagrįstas 
programėles arba kitas technologijas, 
skirtas automatiniam sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, grindžiamas 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis.

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, 
atsižvelgdamas į valstybių narių įgytą 
patirtį.

Skaitmeninės platformos ir taikomosios 
programos, kuriomis remiama SĮSR, turi 
būti įgyvendinamos laikantis 
pritaikytosios duomenų apsaugos principo 
pagal Reglamento (ES) 2018/1725 27 
straipsnio 1 dalį.
Dėl neskelbtino sveikatos duomenų 
pobūdžio valstybės narės, Komisija ir 
Sąjungos agentūros turėtų saugoti ir 
garantuoti, kad jo tvarkymo operacijos 
atitiktų duomenų teisėtumo, sąžiningumo, 
skaidrumo, tikslų ribojimo, duomenų 
kiekio sumažinimo, tikslumo, jų 
saugojimo apribojimo, vientisumo ir 
konfidencialumo principus. Turėtų būti 
griežtai laikomasi Reglamento (ES) 
2018/1725 (ES duomenų apsaugos 
reglamentas) 27 straipsnio ir turėtų būti 
nustatytos tinkamos techninės ir 
organizacinės saugumo priemonės pagal 
ES duomenų apsaugos reglamento 33 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 546
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Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
kosmoso technologijomis pagrįstas 
programėles arba kitas technologijas, 
skirtas automatiniam sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, grindžiamas 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis.

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, kosmoso technologijomis 
pagrįstas programėles arba kitas 
technologijas, skirtas automatiniam sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimui, grindžiamas 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis. 
Visose sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo programose turi būti 
naudojamos privatumo didinimo 
technologijos ir jos turi būti 
suprojektuotos laikantis duomenų kiekio 
mažinimo, tikslų ribojimo ir saugojimo 
apribojimo principų. Bet koks 
technologinių ar organizacinių sprendimų 
diegimas, susijęs su naujomis duomenų 
rinkimo ir naudojimo formomis, pvz., 
dirbtiniu intelektu, vykdomas tik atlikus 
duomenų apsaugos poveikio vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 547
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
kosmoso technologijomis pagrįstas 
programėles arba kitas technologijas, 
skirtas automatiniam sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, grindžiamas 

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
palydovinę navigaciją naudojančias 
programas arba kitas technologijas, skirtas 
automatiniam sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimui, grindžiamas valstybių narių 
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valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis.

sukurtomis sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo technologijomis.

Or. cs

Pakeitimas 548
Sara Cerdas, Monika Beňová, Petar Vitanov, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
kosmoso technologijomis pagrįstas 
programėles arba kitas technologijas, 
skirtas automatiniam sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, grindžiamas 
valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo technologijomis.

ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų 
galima taikyti šiuolaikines technologijas, 
pvz., skaitmenines mobiliąsias 
programėles, dirbtinio intelekto modelius, 
kosmoso technologijomis pagrįstas 
programėles arba kitas technologijas, 
skirtas automatiniam sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimui, grindžiamas 
valstybių narių arba Sąjungos sukurtomis 
sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 549
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmens duomenys, įskaitant sąlytį 
turėjusių asmenų duomenis, neturėtų būti 
laikomi ilgiau nei būtina siekiant tikslų, 
kuriais jie yra renkami; šiuo atžvilgiu turi 
būti laikomasi maksimalaus 12 mėnesių 
sąlytį turėjusių asmenų duomenų 
saugojimo laikotarpio.

Or. en
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Pakeitimas 550
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visiems asmens duomenims naudojami 
tinkami anoniminimo būdai, ir tvarkomi 
tik suvestiniai duomenys, kuriais nebūtų 
galima atsekti asmenų, kiek tai įmanoma, 
išskyrus kontaktinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 551
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. SĮSR sukuria sąveikias duomenų 
bazes su valstybėmis narėmis ir, kai 
taikoma, su regionais. ECDC koordinuoja 
keitimosi duomenimis procesus nuo 
duomenų reikalavimo įvertinimo, 
perdavimo ir rinkimo iki duomenų 
atnaujinimo ir tvarkymo. SĮSR įvertina 
paskirstytojo registro technologijos (DLT) 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 552
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. ECDC kuria ir tobulina SĮSR, kad 
padidintų informacijos rinkimo ir analizės 
automatizavimą, atnaujintų pranešimų 
skirstymą į kategorijas ir sumažintų 
atvirojo teksto komunikaciją, 
administracinę naštą ir pagerintų 
pranešimų standartizavimą.

Or. en

Pakeitimas 553
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. SĮSR turi būti tobulinamas, kad 
būtų sumažinta biurokratijos našta ir 
pranešimų dubliavimasis, ir sudarytos 
sąlygos nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms pranešti PSO apie įvykius, 
kurie gali sukelti tarptautinės svarbos 
visuomenės ekstremaliąsias situacijas 
sveikatos srityje pagal Tarptautinių 
sveikatos priežiūros taisyklių 6 straipsnį, 
ir naudotis šia informacija SĮSR 
sistemoje, kad būtų galima automatiškai 
perspėti per SĮSR.

Or. en

Pakeitimas 554
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
tikslais kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą valdžios instituciją ar 
institucijas, nacionaliniu lygmeniu 

3. Skubaus įspėjimo ir reagavimo 
tikslais kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą valdžios instituciją ar 
institucijas, nacionaliniu ir regioniniu 
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atsakingas už perspėjimų teikimą ir 
visuomenės sveikatai apsaugoti reikiamų 
priemonių nustatymą.

lygmeniu atsakingas už perspėjimų teikimą 
ir visuomenės sveikatai apsaugoti reikiamų 
priemonių nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 555
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. SĮSR turi gebėti automatiškai 
rinkti informaciją iš kitų svarbių 
duomenų bazių, tokių kaip aplinkos, 
klimato, drėkinimui naudojamo vandens 
ir kiti duomenys, susiję su didelėmis 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai, 
kurie galėtų padėti suprasti ir sumažinti 
galimų grėsmių sveikatai riziką.

Or. en

Pakeitimas 556
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos arba Komisija perspėja 
per SĮRS, jei kilusi ar besivystanti didelės 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai 
raida atitinka šiuos kriterijus:

1. Nacionalinės ir regioninės 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
Komisija perspėja per SĮRS, jei kilusi ar 
besivystanti didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai raida atitinka 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 557
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Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, jos ne 
vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie 
pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė 
priskiriama nurodytosioms šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje.

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, jos ne 
vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie 
pavojų per SĮRS, taip pat visiems tiesiogiai 
susijusiems trečiųjų šalių 
suinteresuotiesiems subjektams (pvz., 
atitinkamų medicininių atsako priemonių 
gamintojams), jeigu atitinkama grėsmė 
priskiriama nurodytosioms šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 558
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, jos ne 
vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie 
pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė 
priskiriama nurodytosioms šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje.

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, kaip 
nurodyta 18 straipsnio 2b punkte, jos tuo 
pačiu metu perspėja apie pavojų per SĮRS, 
jeigu atitinkama grėsmė priskiriama 
nurodytosioms šio reglamento 2 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 559
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, jos ne 
vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie 
pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė 
priskiriama nurodytosioms šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje.

2. Kai nacionalinės ir regioninės 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša PSO apie įvykius, kurie pagal 
Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 
6 straipsnį gali sukelti tarptautinio masto 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, jos ne vėliau kaip tuo pačiu metu 
perspėja apie pavojų per SĮRS, jeigu 
atitinkama grėsmė priskiriama 
nurodytosioms šio reglamento 2 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 560
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos praneša PSO apie 
įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti 
tarptautinio masto ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, jos ne 
vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie 
pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė 
priskiriama nurodytosioms šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 561
Pernille Weiss
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perspėdamos apie pavojų, 
nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos ir Komisija per SĮRS 
nedelsdamos perduoda visą jų turimą 
atitinkamą informaciją, kuri gali būti 
naudinga koordinuojant atsako veiksmus, 
kaip antai informacija apie:

3. Perspėdamos apie pavojų, 
nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos ir Komisija per SĮRS, taip pat 
atitinkamiems trečiųjų šalių 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
atitinkamų medicininių atsako priemonių 
gamintojus, nedelsdamos perduoda visą jų 
turimą atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsako 
veiksmus, kaip antai informacija apie:

Or. en

Pakeitimas 562
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perspėdamos apie pavojų, 
nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos ir Komisija per SĮRS 
nedelsdamos perduoda visą jų turimą 
atitinkamą informaciją, kuri gali būti 
naudinga koordinuojant atsako veiksmus, 
kaip antai informacija apie:

3. Perspėdamos apie pavojų, 
nacionalinės ir regioninės kompetentingos 
valdžios institucijos ir Komisija per SĮRS 
nedelsdamos perduoda visą jų turimą 
atitinkamą informaciją, kuri gali būti 
naudinga koordinuojant atsako veiksmus, 
kaip antai informacija apie:

Or. en

Pakeitimas 563
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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f) riziką visuomenės sveikatai; f) riziką visuomenės sveikatai, kiek 
įmanoma, įskaitant poveikį pagrindinėms 
užkrečiamosioms ligoms;

Or. en

Pakeitimas 564
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) nacionaliniu lygmeniu 
įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti 
visuomenės sveikatos priemones;

g) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti 
visuomenės sveikatos priemones;

Or. en

Pakeitimas 565
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
19 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) esamas ir galimas gamybos vietas, 
siekiant vienintelio tikslo – suteikti 
galimybę Sąjungai nustatyti strateginius 
visos Sąjungos gamybos pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 566
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
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19 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) prašymus ir pasiūlymus dėl skubios 
tarpvalstybinės paramos;

j) prašymus ir pasiūlymus dėl skubios 
tarpvalstybinės paramos, pvz., pacientų 
perkėlimą arba sveikatos priežiūros 
personalo perkėlimą iš vienos valstybės 
narės į kitą, visų pirma tarpvalstybinėse 
kaimyninių regionų teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 567
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija per SĮRS pateikia 
nacionalinėms kompetentingoms valdžios 
institucijoms visą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant 21 straipsnyje 
nurodytus atsako veiksmus, įskaitant 
skubaus perspėjimo ir informavimo 
sistemomis, kurios nustatytos kitomis 
Sąjungos teisės nuostatomis arba Euratomo 
sutartimi, jau perduotą informaciją apie 
dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai ir visuomenės sveikatos 
priemones, susijusias su didelėmis 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis 
sveikatai.

4. Komisija per SĮRS pateikia 
nacionalinėms ir regioninėms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
visą informaciją, kuri gali būti naudinga 
koordinuojant 21 straipsnyje nurodytus 
atsako veiksmus, įskaitant skubaus 
perspėjimo ir informavimo sistemomis, 
kurios nustatytos kitomis Sąjungos teisės 
nuostatomis arba Euratomo sutartimi, jau 
perduotą informaciją apie dideles 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai 
ir visuomenės sveikatos priemones, 
susijusias su didelėmis tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmėmis sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 568
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

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

4a. Valstybė narė atnaujina 3 dalyje 
nurodytą informaciją, kai gaunami nauji 
duomenys.

Or. en

Pakeitimas 569
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 
nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS 
nedelsdama pateikia galimos grėsmės 
visuomenės sveikatai dydžio rizikos 
vertinimą, įskaitant galimas sveikatos 
priežiūros priemones. Tą rizikos vertinimą 
atlieka:

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 
nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS 
nedelsdama pateikia galimos grėsmės 
visuomenės sveikatai dydžio rizikos 
vertinimą, įskaitant galimas sveikatos 
priežiūros priemones, taip pat 
nukentėjusių gyventojų psichikos 
sveikatos rizikos vertinimą. Tą rizikos 
vertinimą atlieka:

Or. en

Pakeitimas 570
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 
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nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS 
nedelsdama pateikia galimos grėsmės 
visuomenės sveikatai dydžio rizikos 
vertinimą, įskaitant galimas sveikatos 
priežiūros priemones. Tą rizikos vertinimą 
atlieka:

nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS 
nedelsdama pateikia galimos grėsmės 
visuomenės sveikatai dydžio rizikos 
vertinimą, įskaitant galimas sveikatos 
priežiūros priemones. Tą rizikos vertinimą 
atlieka savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu:

Or. cs

Pakeitimas 571
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 
nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS 
nedelsdama pateikia galimos grėsmės 
visuomenės sveikatai dydžio rizikos 
vertinimą, įskaitant galimas sveikatos 
priežiūros priemones. Tą rizikos vertinimą 
atlieka:

1. Tais atvejais, kai pateikiamas 
perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, 
jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje 
nurodytam SSK paprašius ar savo 
iniciatyva nacionalinėms ir, kai tinkama, 
regioninėms kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir SSK per SĮRS nedelsdama 
pateikia galimos grėsmės visuomenės 
sveikatai dydžio rizikos vertinimą, įskaitant 
galimas sveikatos priežiūros priemones. Tą 
rizikos vertinimą atlieka:

Or. en

Pakeitimas 572
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ECDC pagal Reglamento (ES) .../... 
[OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC 

a) ECDC pagal Reglamento (ES) .../... 
[OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC 
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numerį [ISC/2020/ 12527]] 8a straipsnį 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose arba 2 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodytos grėsmės atveju, įskaitant 
iš žmogaus gautas medžiagas, t. y. kraują, 
organus, audinius ir ląsteles, kurioms 
užkrečiamosios ligos gali turėti poveikį. 
ir (arba)

numerį [ISC/2020/ 12527]] 8a straipsnį 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose arba 2 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodytos grėsmės atveju, įskaitant 
iš žmogaus gautas medžiagas, pvz., kraują, 
organus, audinius ir ląsteles, kurioms 
užkrečiamosios ligos gali turėti poveikį 
ir (arba)

Or. cs

Pakeitimas 573
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ECDC pagal Reglamento (ES) .../... 
[OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC 
numerį [ISC/2020/ 12527]] 8a straipsnį 2 
straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii 
papunkčiuose arba 2 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodytos grėsmės atveju, įskaitant 
iš žmogaus gautas medžiagas, t. y. kraują, 
organus, audinius ir ląsteles, kurioms 
užkrečiamosios ligos gali turėti poveikį. 
ir (arba)

a) ECDC pagal Reglamento (ES) .../... 
[OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC 
numerį [ISC/2020/ 12527]] 8a straipsnį 2 
straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos 
grėsmės atveju, įskaitant iš žmogaus gautas 
medžiagas, t. y. kraują, organus, audinius ir 
ląsteles, kurioms užkrečiamosios ligos gali 
turėti poveikį ir (arba)

Or. en

Pagrindimas

Centro kompetencija galėtų būti naudojamasi kitais atvejais, nesusijusiais su 
užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, biologiniu saugumu, todėl čia reikėtų įtraukti visą a 
punktą.

Pakeitimas 574
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Europos vaistų agentūra (EMA) 
pagal Reglamento (ES) 2021/... [įrašyti 
persvarstyto EMA reglamento 2020/0321 
(COD) numerį] 1 straipsnį, jei trūksta 
žmonėms skirtų medicinos reikmenų ar 
medicinos priemonių, dėl ko gali kilti 
pavojus visuomenės sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 575
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Sąjungos ar nacionaliniai 
subjektai, užsiimantys medicinos 
reikmenų atsargų kaupimu.

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2023 m. HERA turėtų kaupti medicininių atsako priemonių atsargas.

Pakeitimas 576
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rizikos vertinimą per SĮRS ir, jei 
tinka, per susietas perspėjimo sistemas 
nedelsdama perduoda nacionalinėms 
kompetentingoms valdžios institucijoms. 
Kai rizikos vertinimas turi būti paskelbtas 
viešai, nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos turi jį gauti iki jo 

Komisija rizikos vertinimą per SĮRS ir, jei 
tinka, per susietas perspėjimo sistemas 
nedelsdama perduoda nacionalinėms ir, kai 
tinkama, regioninėms kompetentingoms 
valdžios institucijoms. Kai rizikos 
vertinimas turi būti paskelbtas viešai, 
nacionalinės ir, kai tinkama, regioninės 
kompetentingos valdžios institucijos turi jį 
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paskelbimo. gauti iki jo paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 577
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią 
informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė 
kiti subjektai, visų pirma PSO tarptautinio 
masto ekstremalios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju.

Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią 
informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė 
visuomenės sveikatos ekspertai ir kiti 
subjektai, visų pirma PSO tarptautinio 
masto ekstremalios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju.

Or. en

Pakeitimas 578
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija užtikrina, kad 
informacija, kuri gali būti svarbi rizikos 
vertinimui, per SĮRS būtų pateikta 
nacionalinėms kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir SSK.

4. Komisija užtikrina, kad 
informacija, kuri gali būti svarbi rizikos 
vertinimui, per SĮRS būtų pateikta 
nacionalinėms ir, kai tinkama, 
regioninėms kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir SSK.

Or. en

Pakeitimas 579
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinius atsako į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai 
veiksmus ir mokslinių tyrimų poreikius, 
įskaitant atvejus, kai pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisyklės paskelbiama 
tarptautinio masto ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija ir taikomas 
šio reglamento 2 straipsnis;

a) nacionalinius ir regioninius atsako 
į didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę 
sveikatai veiksmus ir mokslinių tyrimų 
poreikius, įskaitant atvejus, kai pagal 
Tarptautines sveikatos priežiūros taisyklės 
paskelbiama tarptautinio masto 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija ir taikomas šio reglamento 2 
straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 580
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinius atsako į didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai 
veiksmus ir mokslinių tyrimų poreikius, 
įskaitant atvejus, kai pagal Tarptautines 
sveikatos priežiūros taisyklės paskelbiama 
tarptautinio masto ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija ir taikomas 
šio reglamento 2 straipsnis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 581
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 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacijos teikimą esant rizikai ir b) informacijos teikimą esant rizikai 
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krizei, kuris turi būti pritaikytas prie 
valstybės narės poreikių ir aplinkybių, 
siekiant Sąjungoje visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams teikti nuoseklią ir 
suderintą informaciją.

bei krizės atveju, kurie turi būti pritaikyti 
pagal valstybės narės poreikius ir 
aplinkybes, siekiant Sąjungoje visuomenei 
ir sveikatos priežiūros specialistams teikti 
nuoseklią ir suderintą informaciją. Be to, 
Komisija išplečia komunikacijos veiklą, į 
ją įtraukiant plačiąją visuomenę, 
sukuriant ir valdant interneto portalą, 
kuriame dalijamasi patikrinta informacija 
ir kovojama su dezinformacija.

Or. en

Pakeitimas 582
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacijos teikimą esant rizikai ir 
krizei, kuris turi būti pritaikytas prie 
valstybės narės poreikių ir aplinkybių, 
siekiant Sąjungoje visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams teikti nuoseklią ir 
suderintą informaciją.

b) informacijos teikimą esant rizikai ir 
krizei, kuris turi būti pritaikytas prie 
valstybės narės poreikių ir aplinkybių, 
siekiant Sąjungoje visuomenei, sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenės 
sveikatos specialistams teikti nuoseklią ir 
suderintą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 583
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacijos teikimą esant rizikai ir 
krizei, kuris turi būti pritaikytas prie 
valstybės narės poreikių ir aplinkybių, 
siekiant Sąjungoje visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams teikti nuoseklią ir 
suderintą informaciją.

b) informacijos teikimą esant rizikai ir 
krizei, kuris turi būti pritaikytas prie 
valstybės narės poreikių ir aplinkybių, 
siekiant Sąjungoje visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams teikti lengvai 
suprantamą, nuoseklią ir suderintą 
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informaciją.

Or. cs

Pakeitimas 584
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 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.

c) 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, 
įskaitant atsako priemonių koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 585
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 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.

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

Or. cs

Pakeitimas 586
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinius kelionių 
apribojimus ir kitus tarpvalstybinius 
judėjimo bei žmonių susibūrimo 
apribojimus, taip pat karantino 
reikalavimus ir karantinų priežiūrą po 
tarpvalstybinių kelionių.

Or. en

Pakeitimas 587
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) koordinavimą su atitinkamais 
trečiųjų šalių suinteresuotaisiais 
subjektais (pvz., atitinkamų medicininių 
atsako priemonių gamintojais), siekiant 
ištirti ir numatyti tinkamą atsaką, kad 
būtų galima sparčiai reaguoti į 
perspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 588
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. bendravimą su atitinkamais 
trečiųjų šalių suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant atitinkamų 
medicininių atsako priemonių 
gamintojus, siekiant ištirti, kaip reaguoti į 
dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai;
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Or. en

Pakeitimas 589
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai valstybė narė 
ketina patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones, skirtas valdyti didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, 
prieš patvirtindama tas priemones ji 
informuoja kitas valstybes nares bei 
Komisiją apie priemonių pobūdį, tikslą bei 
apimtį ir su jomis konsultuojasi, išskyrus 
atvejus, kai poreikis apsaugoti visuomenės 
sveikatą yra toks skubus, kad priemones 
patvirtinti reikia nedelsiant.

2. Tais atvejais, kai valstybė narė 
ketina patvirtinti arba nutraukti 
visuomenės sveikatos priemones, skirtas 
valdyti didelę tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmę sveikatai, prieš patvirtindama arba 
nutraukdama tas priemones ji informuoja 
kitas valstybes nares, Komisiją bei 
Sveikatos saugumo komitetą apie 
priemonių pobūdį, tikslą bei apimtį, su 
jomis konsultuojasi ir koordinuoja, 
išskyrus atvejus, kai poreikis apsaugoti 
visuomenės sveikatą yra toks skubus, kad 
priemones patvirtinti reikia nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 590
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai valstybė narė 
ketina patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones, skirtas valdyti didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, 
prieš patvirtindama tas priemones ji 
informuoja kitas valstybes nares bei 
Komisiją apie priemonių pobūdį, tikslą bei 
apimtį ir su jomis konsultuojasi, išskyrus 
atvejus, kai poreikis apsaugoti visuomenės 
sveikatą yra toks skubus, kad priemones 
patvirtinti reikia nedelsiant.

2. Tais atvejais, kai valstybė narė 
ketina patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones, skirtas valdyti didelę 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, 
prieš patvirtindama tas priemones ji 
informuoja kitas valstybes nares, visų 
pirma kaimynines valstybes nares, bei 
Komisiją apie priemonių pobūdį, tikslą bei 
apimtį ir su jomis konsultuojasi, išskyrus 
atvejus, kai poreikis apsaugoti visuomenės 
sveikatą yra toks skubus, kad priemones 
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patvirtinti reikia nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 591
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares, Komisiją bei Sveikatos 
saugumo komitetą apie tų priemonių 
pobūdį, tikslą ir apimtį.

Or. en

Pakeitimas 592
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį, visų 
pirma pasienio regionuose, kurie taip pat 
atitinkamai informuojami.

Or. en



AM\1230400LT.docx 133/156 PE692.635v01-00

LT

Pakeitimas 593
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 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir atitinkamas regionines 
institucijas bei Komisiją apie tų priemonių 
pobūdį, tikslą ir apimtį, visų pirma 
pasienio regionuose.

Or. en

Pakeitimas 594
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos 
priemones reaguodama į kilusią arba 
pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.

3. Tais atvejais, kai valstybė narė turi 
nedelsiant skubos tvarka patvirtinti 
visuomenės sveikatos priemones 
reaguodama į kilusią arba pakartotinai 
kilusią didelę tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmę sveikatai, ji tiesiogiai po tų 
priemonių patvirtinimo informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją apie tų 
priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.

Or. cs
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Pakeitimas 595
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei visuomenės sveikatos 
priemonės, kurių valstybė narė imasi 
kovodama su didelėmis tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis sveikatai, trunka arba 
pratęsiama daugiau nei 14 dienų, ji 
informuoja kitas valstybes nares ir 
Komisiją apie mokslinius įrodymus, 
kuriais pagrindžiama tokių priemonių 
tęstinumo būtinybė, tinkamumas ir 
proporcingumas 2 ir 3 dalyse nurodytuose 
komunikatuose apibrėžtam tikslui 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 596
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali papildyti valstybių 
narių veiksmus, priimdama valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl bendrų 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių.

1. Komisija gali papildyti valstybių 
narių veiksmus, priimdama valstybėms 
narėms skirtas rekomendacijas dėl bendrų 
laikinų visuomenės sveikatos priemonių. 
Visų pirma ji gali priimti rekomendacijas 
dėl kelionių apribojimų ir kitų judėjimo 
bei žmonių susibūrimo apribojimų, taip 
pat karantino reikalavimų ir karantinų 
priežiūros, laikantis EDCD 
rekomendacijos. Ji taip pat gali priimti 
rekomendacijas dėl bendrų rodiklių 
naudojimo ir veiksmų, kurių reikia imtis 
rimtų pavojų sveikatai, epidemijų ar 
pandemijų atveju, įskaitant infekcijos 
rodiklius, pagrįstus reprodukcijos (R) 
skaičiais infekcinių ligų atveju kaip 
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pagrindu imtis ribojamųjų veiksmų, 
suderintą epidemijos, diagnostikos ir 
mirtingumo duomenų rinkimą, tyrimo 
metodikų naudojimą, karantinus ir kitus 
judėjimo apribojimus, kelionių ir pacientų 
izoliacijos reikalavimus. Šie bendrieji 
rodikliai taip pat apima kitus pavojus 
sveikatai, įskaitant geriamajame 
vandenyje esančias chemines medžiagas 
ir mikroplastikus.

Or. en

Pakeitimas 597
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi būti grindžiama visų pirma 
ECDC, kitų agentūrų ar įstaigų arba 24 
straipsnyje nurodyto Patariamojo komiteto 
konkrečiomis rekomendacijomis;

a) turi būti grindžiama ECDC, kitų 
agentūrų ar įstaigų arba 24 straipsnyje 
nurodyto Patariamojo komiteto 
konkrečiomis rekomendacijomis;

Or. cs

Pakeitimas 598
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ja turi būti pripažįstama valstybių 
narių atsakomybė už savo sveikatos 
politikos apibrėžimą ir už sveikatos bei 
medicininės priežiūros paslaugų 
organizavimą ir teikimą;

b) ja turi būti pripažįstama valstybių 
narių ir, kai tinkama, regionų atsakomybė 
už savo sveikatos politikos apibrėžimą ir 
už sveikatos bei medicininės priežiūros 
paslaugų organizavimą ir teikimą;

Or. en
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Pakeitimas 599
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) turi būti proporcinga visuomenės 
sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su 
atitinkama grėsme, visų pirma vengiant bet 
kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir 
paslaugų judėjimo suvaržymų.

c) turi būti būtina, tinkama ir 
proporcinga visuomenės sveikatai kilusiai 
rizikai, susijusiai su atitinkama grėsme, 
visų pirma vengiant bet kokių nebūtinų 
laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo, 
taip pat teisių, laisvių ir principų, 
įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, suvaržymų.

Or. en

Pakeitimas 600
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) turi būti proporcinga visuomenės 
sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su 
atitinkama grėsme, visų pirma vengiant bet 
kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir 
paslaugų judėjimo suvaržymų.

c) turi būti proporcinga visuomenės 
sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su 
atitinkama grėsme, visų pirma vengiant bet 
kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir 
paslaugų judėjimo suvaržymų ir skatinant 
priemonių koordinavimą tarp valstybių 
narių.

Or. en

Pakeitimas 601
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) turi būti proporcinga visuomenės 
sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su 
atitinkama grėsme, visų pirma vengiant 
bet kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir 
paslaugų judėjimo suvaržymų.

c) turi būti proporcinga visuomenės 
sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su 
atitinkama grėsme, nesukurti jokių 
nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir paslaugų 
judėjimo suvaržymų.

Or. cs

Pakeitimas 602
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) turi būti įvertintas bendras 
rekomendacijoje siūlomų visuomenės 
sveikatos priemonių strateginis poveikis, 
visų pirma atsižvelgiant į jų ekonominius, 
politinius, socialinius ir psichologinius 
padarinius.

Or. en

Pakeitimas 603
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) turi būti ribota ir baigta taikyti, kai 
tik nebetenkinama viena iš galiojančių a, 
b ir c punktų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 604
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nutraukia 1 dalyje 
nurodytą pripažinimą, kai jis nebeatitinka 
bent vienos iš joje nustatytų taikytinų 
sąlygų.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 605
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. Prieš pripažindama ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos 
lygmeniu Komisija susisiekia su PSO, kad 
pateiktų savo atliktą protrūkio situacijos 
analizę ir informuotų PSO apie savo 
ketinimą priimti tokį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 606
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. Prieš pripažindama ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos 
lygmeniu Komisija susisiekia su PSO, kad 
pateiktų savo atliktą protrūkio situacijos 
analizę ir informuotų PSO apie savo 
ketinimą priimti tokį sprendimą.

Or. cs
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Pakeitimas 607
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

1 ir 2 dalyse nurodyti sprendimai turi prasmę tik tuo atveju, kai jie yra neatidėliotini. Taigi 
tokiais atvejais skubos tvarka turėtų tapti įprasta procedūra.

Pakeitimas 608
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu 
arba jos plitimo tarp valstybių narių 
greičiu, Komisija gali pripažinti 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, pagal 1 dalį priimdama 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, 
laikydamasi 27 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

1 ir 2 dalyse nurodyti sprendimai turi prasmę tik tuo atveju, kai jie yra neatidėliotini. Taigi 
tokiais atvejais skubos tvarka turėtų tapti įprasta procedūra.
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Pakeitimas 609
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oficialaus ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos 
lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija 
įsteigia Patariamąjį komitetą ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų klausimais 
(toliau – Patariamasis komitetas), kuris 
Komisijai paprašius ją konsultuoja, 
teikdamas savo nuomonę:

1. Oficialaus ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos 
lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija, 
konsultuodamasi su Sveikatos saugumo 
komitetu, įsteigia Patariamąjį komitetą 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų klausimais (toliau – Patariamasis 
komitetas), kuris Komisijai arba Sveikatos 
saugumo komitetui paprašius ją ir 
Sveikatos saugumo komitetą konsultuoja, 
teikdamas savo nuomonę:

Or. en

Pakeitimas 610
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oficialaus ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos 
lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija 
įsteigia Patariamąjį komitetą ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų klausimais 
(toliau – Patariamasis komitetas), kuris 
Komisijai paprašius ją konsultuoja, 
teikdamas savo nuomonę:

1. Oficialaus ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos 
lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija, 
atsižvelgdama į konkrečią kylančią 
grėsmę, įsteigia ad hoc Patariamąjį 
komitetą ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų klausimais (toliau – 
Patariamasis komitetas), kuris Komisijai 
paprašius ją konsultuoja, teikdamas savo 
nuomonę:

Or. cs
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Pakeitimas 611
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl to, ar grėsmė laikoma 
ekstremaliąja visuomenės sveikatos 
situacija Sąjungos lygmeniu;

a) dėl to, ar grėsmė laikoma 
ekstremaliąja visuomenės sveikatos 
situacija Sąjungos lygmeniu, 
pasikonsultavus su ECDC šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 612
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos Sąjungos lygmeniu 
nutraukimo ir

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 613
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
24 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priemonių, kurių imtasi ar turi būti 
imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti 
konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant 
klinikinį valdymą ir gydymą, plitimo 
mažinimo priemones ir visuomenės 
sveikatos mokslinių tyrimų poreikius, 

ii) priemonių, kurių imtasi ar turi būti 
imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti 
konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant 
klinikinį valdymą ir gydymą, plitimo 
mažinimo priemones, su medicininių 
atsako priemonių, reikalingų ligų 
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didelių spragų, nenuoseklumo ar 
nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;

prevencijai, diagnostikai, gydymui ir 
vėlesnei stebėsenai, gamyba susijusią 
pasaulinę tiekimo grandinę ir visuomenės 
sveikatos mokslinių tyrimų poreikius, 
didelių spragų, nenuoseklumo ar 
nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;

Or. en

Pakeitimas 614
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priemonių, kurių imtasi ar turi būti 
imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti 
konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant 
klinikinį valdymą ir gydymą, plitimo 
mažinimo priemones ir visuomenės 
sveikatos mokslinių tyrimų poreikius, 
didelių spragų, nenuoseklumo ar 
nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;

ii) priemonių, kurių imtasi ar turi būti 
imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti 
konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant 
klinikinį valdymą ir gydymą, tiekimo 
grandinių stabilumą ir medicininių atsako 
priemonių gamybos pajėgumus, taip pat 
visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų 
poreikius, didelių spragų, nenuoseklumo ar 
nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;

Or. en

Pakeitimas 615
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sveikatos priežiūros, civilinės 
saugos ir kitų išteklių naudojimo bei 
paramos priemonių, kurios turėtų būti 
organizuojamos ar koordinuojamos 
Sąjungoje lygmeniu, prioritetų nustatymą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs



AM\1230400LT.docx 143/156 PE692.635v01-00

LT

Pakeitimas 616
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. Komisija 
viešai paskelbia atrinktus ekspertus ir 
profesinį ir (arba) mokslinį išsilavinimą 
turinčius asmenis, kurie remia jų 
paskyrimą. ECDC ir EMA atstovai 
dalyvauja Patariamojo komiteto veikloje 
kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme 
susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio 
komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija 
gali kviesti konkrečių su darbotvarkės 
klausimais susijusių sričių ekspertus ad 
hoc dalyvauti Patariamojo komiteto 
veikloje.

Or. en

Pakeitimas 617
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
ekspertai, kuriuos atrenka Komisija pagal 
ekspertinių žinių ir patirties sritis, 
labiausiai susijusias su konkrečia kilusia 
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kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

grėsme. Valstybės narės gali siūlyti 
ekspertus Komisijai. Komitetas turi turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų, ir kuo 
labiau atsižvelgti į geografinę Sąjungos 
pusiausvyrą. ECDC ir EMA atstovai 
dalyvauja Patariamojo komiteto veikloje 
kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme 
susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio 
komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija 
gali kviesti konkrečių su darbotvarkės 
klausimais susijusių sričių ekspertus ad hoc 
dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Su ekspertais konsultuojamasi ekstremaliųjų situacijų sveikatos srityje arba reagavimo į jas 
klausimais ES lygmeniu. Todėl jie turi būti nepriklausomi. Jie taip pat gali dirbti valstybių 
narių institucijose.

Pakeitimas 618
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija, pasikonsultavusi su Sveikatos 
saugumo komitetu, pagal ekspertinių žinių 
ir patirties sritis, labiausiai susijusias su 
konkrečia kilusia grėsme. Komitetas turėtų 
turėti tarpdisciplinines narių grupes, kad 
galėtų teikti rekomendacijas dėl 
biomedicininių, elgsenos, socialinių, 
ekonominių, kultūrinių, transporto ir 
tarptautinių aspektų. ECDC ir EMA 
atstovai dalyvauja Patariamojo komiteto 
veikloje kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia 
grėsme susijusių Sąjungos įstaigų ar 
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poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

agentūrų atstovai dalyvauja kaip stebėtojai 
šio komiteto veikloje pagal poreikį. 
Komisija arba Sveikatos saugumo 
komitetas gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

Or. en

Pakeitimas 619
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
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai ir sveikatos bei 
priežiūros darbuotojų atstovai ir pilietinės 
visuomenės atstovai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl sanitarijos, 
biomedicininių, elgsenos, socialinių, 
ekonominių, kultūrinių ir tarptautinių 
aspektų. ECDC ir EMA atstovai dalyvauja 
Patariamojo komiteto veikloje kaip 
stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme 
susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio 
komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija 
gali kviesti konkrečių su darbotvarkės 
klausimais susijusių sričių ekspertus ad hoc 
dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje.

Or. en

Pakeitimas 620
Pernille Weiss



PE692.635v01-00 146/156 AM\1230400LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, gamybos, 
mokslinių tyrimų, vystymosi, kultūrinių ir 
tarptautinių aspektų. ECDC ir EMA 
atstovai dalyvauja Patariamojo komiteto 
veikloje kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia 
grėsme susijusių Sąjungos įstaigų ar 
agentūrų atstovai dalyvauja kaip stebėtojai 
šio komiteto veikloje pagal poreikį. 
Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ir suinteresuotuosius subjektus 
ad hoc dalyvauti Patariamojo komiteto 
veikloje.

Or. en

Pakeitimas 621
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, gamybos, 
mokslinių tyrimų, vystymosi, kultūrinių ir 
tarptautinių aspektų. ECDC ir EMA 
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komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

atstovai dalyvauja Patariamojo komiteto 
veikloje kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia 
grėsme susijusių Sąjungos įstaigų ar 
agentūrų atstovai dalyvauja kaip stebėtojai 
šio komiteto veikloje pagal poreikį. 
Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ir suinteresuotuosius subjektus 
ad hoc dalyvauti Patariamojo komiteto 
veikloje.

Or. en

Pakeitimas 622
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC, 
EMA ir valstybių narių atstovai dalyvauja 
Patariamojo komiteto veikloje kaip 
stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme 
susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio 
komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija 
gali kviesti konkrečių su darbotvarkės 
klausimais susijusių sričių ekspertus ad hoc 
dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje.

Or. cs

Pakeitimas 623
Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir 
EMA atstovai aktyviai dalyvauja 
Patariamojo komiteto veikloje. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 
stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

Or. en

Pakeitimas 624
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka 
Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties 
sritis, labiausiai susijusias su konkrečia 
kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti 
tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų 
teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, 
elgsenos, socialinių, ekonominių, 
kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC 
ir EMA atstovai dalyvauja Patariamojo 
komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su 
konkrečia grėsme susijusių Sąjungos 
įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip 

2. Patariamąjį komitetą sudaro 
nepriklausomi ekspertai, kuriuos, pirmiau 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
atrenka Komisija pagal ekspertinių žinių ir 
patirties sritis, labiausiai susijusias su 
konkrečia kilusia grėsme. Komitetas turėtų 
turėti tarpdisciplinines narių grupes, kad 
galėtų teikti rekomendacijas dėl su 
visuomenės sveikata susijusių aspektų. 
ECDC ir EMA atstovai dalyvauja 
Patariamojo komiteto veikloje kaip 
stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme 
susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų 
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stebėtojai šio komiteto veikloje pagal 
poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su 
darbotvarkės klausimais susijusių sričių 
ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo 
komiteto veikloje.

atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio 
komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija 
gali kviesti konkrečių su darbotvarkės 
klausimais susijusių sričių ekspertus ad hoc 
dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje.

Or. es

Pakeitimas 625
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
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi Patariamojo komiteto nariai 
pateikia interesų deklaracijas pagal 
kiekvienu atveju galiojančias taisykles.

Or. en

Pakeitimas 626
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patariamasis komitetas posėdžiauja, 
kai to reikia, paprašius Komisijai arba 
valstybės narei.

3. Patariamasis komitetas posėdžiauja, 
kai to reikia, paprašius Komisijai, 
Sveikatos saugumo komitetui arba 
valstybės narei.

Or. en

Pakeitimas 627
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patariamasis komitetas posėdžiauja, 
kai to reikia, paprašius Komisijai arba 
valstybės narei.

3. Patariamasis komitetas posėdžiauja, 
kai to reikia, paprašius Komisijai arba 
valstybės narei, taip pat rengiant 
posėdžius nenustatytais intervalais.

Or. cs

Pakeitimas 628
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Patariamajam komitetui 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

4. Patariamajam komitetui 
pirmininkauja Komisijos atstovas. 
Pirmininkas neturi balsavimo teisių.

Or. cs

Pakeitimas 629
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Patariamasis komitetas nustato savo 
darbo tvarkos taisykles, be kita ko, dėl 
ekstremaliosios padėties paskelbimo ir 
nutraukimo taisyklių ir rekomendacijų 
tvirtinimo bei balsavimo. Darbo tvarkos 
taisyklės įsigalioja po to, kai gaunama 
palanki Komisijos nuomonė.

6. Patariamasis komitetas nustato savo 
darbo tvarkos taisykles, be kita ko, dėl 
ekstremaliosios padėties paskelbimo ir 
nutraukimo taisyklių ir rekomendacijų 
tvirtinimo bei balsavimo. Darbo tvarkos 
taisyklės įsigalioja po to, kai gaunama 
palanki Komisijos arba Sveikatos 
saugumo komiteto nuomonė.

Or. en
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Pakeitimas 630
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Patariamojo komiteto narių 
sąrašas viešai paskelbiamas Komisijos 
interneto svetainėje. Komiteto nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Jie veikia visuomenei bei 
nepriklausomai ir kasmet pateikia savo 
finansinių interesų deklaraciją. Visi 
netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti 
siejami su medicinos ar kita atitinkama 
pramone, yra nurodomi Komisijos 
tvarkomame registre, ir, pateikus 
prašymą, yra skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 631
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Patariamojo komiteto protokolas 
yra viešas.

Or. en

Pakeitimas 632
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) nustatyti medicininių atsako 
priemonių stygiaus stebėsenos ir jų kūrimo, 
įsigijimo, valdymo ir naudojimo 
mechanizmus;

b) nustatyti medicininių atsako 
priemonių stygiaus stebėsenos ir jų kūrimo, 
įsigijimo, gamybos, valdymo, laikymo, 
skirstymo ir naudojimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 633
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
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti medicininių atsako 
priemonių stygiaus stebėsenos ir jų kūrimo, 
įsigijimo, valdymo ir naudojimo 
mechanizmus;

b) nustatyti medicininių atsako 
priemonių stygiaus stebėsenos ir jų kūrimo, 
įsigijimo, tiekimo saugumo užtikrinimo, 
valdymo ir naudojimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 634
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
25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Sąjungos eksporto kontrolės 
mechanizmas, kurio tikslas – suteikti 
Sąjungai galimybę laiku ir veiksmingai 
užtikrinti galimybę imtis atsakomųjų 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 635
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Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. SĮRS turi turėti atrankinio duomenų 
teikimo funkciją, suteikiančią galimybę 
perduoti asmens duomenis, įskaitant 
kontaktinius ir sveikatos duomenis, tik 
atitinkamoms nacionalinėms 
kompetentingoms valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms atitinkamose sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse. 
Ta atrankinio duomenų teikimo funkcija 
sukuriama ir ja naudojamasi taip, kad būtų 
užtikrintas saugus ir teisėtas keitimasis 
asmens duomenimis ir SĮRS būtų susieta 
su sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo 
sistemomis Sąjungos lygmeniu.

1. SĮRS turi turėti atrankinio duomenų 
teikimo funkciją, suteikiančią galimybę 
perduoti asmens duomenis, įskaitant 
kontaktinius ir sveikatos duomenis, tik 
atitinkamoms nacionalinėms ir 
regioninėms kompetentingoms valdžios 
institucijoms, dalyvaujančioms 
atitinkamose sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo priemonėse. Ta atrankinio 
duomenų teikimo funkcija sukuriama ir ja 
naudojamasi taip, kad būtų užtikrintas 
saugus ir teisėtas keitimasis asmens 
duomenimis ir SĮRS būtų susieta su sąlytį 
turėjusių asmenų išaiškinimo sistemomis 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 636
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Asmens duomenimis taip pat gali 
būti keičiamasi automatizuotu būdu 
išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, 
naudojant sąlytį turėjusių asmenų atsekimo 
programėles.

5. Asmens duomenimis taip pat gali 
būti keičiamasi automatizuotu būdu 
išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, esant 
naudotojo sutikimui, ir naudojant sąlytį 
turėjusių asmenų atsekimo programėles. 
Siekdama užtikrinti pakankamą duomenų 
privatumo lygį, Komisija įvertina tokių 
technologijų kaip blokų grandinės 
naudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 637
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
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Asmens duomenimis taip pat gali 
būti keičiamasi automatizuotu būdu 
išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, 
naudojant sąlytį turėjusių asmenų atsekimo 
programėles.

5. Asmens duomenimis taip pat gali 
būti keičiamasi automatizuotu būdu 
išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, 
naudojant sąlytį turėjusių asmenų atsekimo 
programėles, visapusiškai laikantis 
Reglamento (ES) 20176/679 („BDAR“).

Or. en

Pakeitimas 638
Sara Cerdas, Monika Beňová, Petar Vitanov, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) SĮRS susiejimo su Sąjungos 
lygmens sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo sistemomis procedūras;

b) SĮRS susiejimo su Sąjungos ir 
tarptautinio lygmens sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo sistemomis 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 639
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) SĮRS susiejimo su Sąjungos 
lygmens sąlytį turėjusių asmenų 
išaiškinimo sistemomis procedūras;

b) SĮRS susiejimo su Sąjungos ir 
tarptautinio lygmens sąlytį turėjusių 
asmenų išaiškinimo sistemomis 
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procedūras;

Or. en

Pakeitimas 640
Sara Cerdas, César Luena, Monika Beňová, Petar Vitanov, Javi López, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamų sveikatos duomenų, 
automatiškai renkamų skaitmeninėse 
platformose, sąrašo sudarymą ir 
atnaujinimą.

Or. en

Pakeitimas 641
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių, ar 
Sąjungos agentūrų ir Komisijos 
pareigoms, susijusioms su jų atliekamu 
asmens duomenų tvarkymu vykdant 
pareigas pagal Reglamentą (EB) 
2018/1725.

Or. en

Pakeitimas 642
Joanna Kopcińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2025 m., o vėliau – kas penkerius metus 
Komisija atlieka šio reglamento 
įgyvendinimo vertinimą ir pateikia 
pagrindinių jo rezultatų ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Vertinimas 
atliekamas vadovaujantis Komisijos 
geresnio reglamentavimo gairėmis. 
Vertinimas visų pirma apima SĮRS 
veikimo ir epidemiologinės priežiūros 
tinklo veiklos, taip pat atsako veiksmų 
koordinavimo su SSK vertinimą.

Iki … [prašom įrašyti datą: penkeri metai 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos], o 
vėliau – kas penkerius metus Komisija 
atlieka šio reglamento įgyvendinimo 
vertinimą ir pateikia pagrindinių jo 
rezultatų ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Vertinimas atliekamas 
vadovaujantis Komisijos geresnio 
reglamentavimo gairėmis. Vertinimas visų 
pirma apima SĮRS veikimo ir 
epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos, 
taip pat atsako veiksmų koordinavimo su 
SSK vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 643
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ankstesnėje pastraipoje 
nurodytu vertinimu, Komisija prireikus 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiamas šis reglamentas.

Or. en


