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Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I 

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 

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

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0934), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

196 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0519/2011), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Regionų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. spalio 9 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

(A7-0003/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie 

šios rezoliucijos; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

4. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C 277, 2012 9 13, p. 164. 



P7_TC1-COD(2011)0461 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES dėl Sąjungos 

civilinės saugos mechanizmo 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Sprendimą Nr. 1313/2013/ES.) 

 



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija atkreipia dėmesį į 19 straipsnio 4 ir 6 dalyse bei 

I priede nustatytą požiūrį, kuriuo atsižvelgiama į šio sprendimo ypatumus ir nesukuriamas 

precedentas kitoms finansinėms priemonėms. 

Komisijos pareiškimas 

Nedarydama poveikio metinei biudžetinei procedūrai, Komisija ketina teikti Europos 

Parlamentui metinę šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant I priede nustatytą biudžeto 

suskirstymą, pradedant nuo 2015 m. sausio mėn. Šis požiūris grindžiamas specifiniu civilinės 

saugos politikos pobūdžiu ir nesukuria precedento kitoms finansinėms priemonėms. 

 


