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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 33
Virsraksts

Priekšlikums Priekšlikums

PADOMES REGULA PADOMES REGULA

ar ko izveido Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām 
situācijām

ar ko izveido Civilās aizsardzības 
intervences un sagatavotības instrumentu

(Grozījumu piemēro visā tekstā; ja to 
pieņem, tehniski labojumi būs nepieciešami 
visā tekstā.)

Or. de

Pamatojums

The original title would permit financing of anything and anybody, and is too vague. In order 
to achieve added value for the Community and Member States, it makes sense to limit the 
instrument to civil protection interventions and preparations for them.
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Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 34
Virsraksts

Priekšlikums Priekšlikums
PADOMES REGULA PADOMES REGULA

ar ko izveido Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām 
situācijām

ar ko izveido Prognozēšanas, Novēršanas,
Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instrumentu lielām ārkārtējām situācijām

Or. it

Pamatojums

The instrument should also cover forecasting and prevention of natural and man-made 
disasters, since they are essential to effective civil protection.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 35
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Zemes pārvaldība un izmantošana ir 
katastrofu novēršanas un mazināšanas 
plānu un politiku svarīga daļa. Tāpēc 
plāniem un politikām vajadzētu uzlabot 
vides un dabas resursu integrētas 
pārvaldības metodes, kas ietver katastrofu 
riska samazināšanu, kā piemēram, plūdu 
un mežu integrētu pārvaldību, mitraiņu un 
viegli ievainojamu ekosistēmu pienācīgu 
pārvaldību, kā arī risku novērtēšanu pilsētu 
teritorijās.

Or. en

Pamatojums

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 
management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
livelihoods
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 36
2.b apsvērums (jauns)

(2b) Izolētiem un vistālākajiem ES 
reģioniem ir īpašas pazīmes un vajadzības 
atkarībā no to ģeogrāfiskā  izvietojuma, 
reljefa un sociālajiem un ekonomiskajiem 
apstākļiem. Šiem faktoriem var būt 
nelabvēlīga ietekme un tie var apgrūtināt 
palīdzības un intervences resursu 
sniegšanu, kā arī radīt īpašas vajadzības 
lielās ārkārtējās situācijās.

Or. en

Pamatojums

Outermost or isolated regions require more attention under the various Community 
mechanisms and instruments

Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 37
3. apsvērums

Jāizveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instruments, kura satvarā var piešķirt 
finansiālu palīdzību, lai šādi sekmētu lielām 
ārkārtējām situācijām izstrādāto 
sagatavotības un ātrās reaģēšanas sistēmu 
efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom.

Jāizveido Prognozēšanas, Novēršanas,
Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instruments, kura satvarā var piešķirt 
finansiālu palīdzību, lai šādi sekmētu lielām 
ārkārtējām situācijām izstrādāto 
sagatavotības un ātrās reaģēšanas sistēmu 
efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom.

Or. it

Pamatojums

In line with the change to the title.
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 38
4. apsvērums

Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret lielu 
ārkārtēju situāciju skartām valstīm, veicinot 
savstarpējas palīdzības sniegšanu, kas 
notiek, mobilizējot dalībvalstu intervences 
līdzekļus.

Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret lielu 
ārkārtēju situāciju skartām valstīm, veicinot 
savstarpējas palīdzības sniegšanu, kas 
notiek, mobilizējot dalībvalstu intervences 
līdzekļus. Tomēr to vajadzētu īstenot tikai 
tad, ja attiecīgās valsts vai valstu resursi 
acīmredzami nav pietiekami, lai novērstu 
sekas vai, sagatavošanās pasākumu 
gadījumā, ja tā būs pievienotā vērtība 
Kopienai.

Or. de

Pamatojums

It is necessary to determine that national resources are not adequate before resorting to the 
use of Community funds, and to verify that the measures to be financed by the Community will 
possess added value for the Community.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 39
4. apsvērums

(4) Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret lielu 
ārkārtēju situāciju skartām valstīm, veicinot 
savstarpējas palīdzības sniegšanu, kas 
notiek, mobilizējot dalībvalstu intervences 
līdzekļus. 

(4)Šis instruments nodrošinās redzamu 
Kopienas solidaritātes izpausmi pret valstīm, 
kuras nonākušas lielā ārkārtējā situācijā, 
ko izraisījušas dabas, rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās katastrofas, tostarp jūras 
piesārņojums, vai terorisma akti, gan ES, 
gan ārpus tās, veicinot savstarpējas 
palīdzības sniegšanu, kas notiek, mobilizējot 
dalībvalstu intervences līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Emphasising and reinforcing the centrality of environmental concerns in disaster 
management has become a critical priority, requiring the sound management of natural 
resources as a tool to prevent disasters or lessen their impacts on people, their homes and 
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livelihoods.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 40
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Ņemot vērā Padomes secinājumus par 
Eiropas civilās aizsardzības spēju 
uzlabošanu, 1

1OV C 304 1.12.2005., 1. lpp.

Or. el

Pamatojums

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems. 

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 41
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Jābūt iespējamam izmantot 
instrumentu darbībām gan Eiropas 
Savienības teritoriālajās robežās, gan ārpus 
tām, solidaritātes paušanai un lai palīdzētu 
ES pilsoņiem trešās valstīs, kuriem tas 
nepieciešams. 

Or. sv

Pamatojums

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 42
4.a apsvērums (jauns)
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(4a) Kopienas rīcībai nevajadzētu atbrīvot 
no atbildības trešās puses, kas saskaņā ar 
principu “maksā piesārņotājs” ir atbildīgas 
pirmās  instances tiesā par savu izraisīto 
kaitējumu. 

Or. en

Pamatojums

The polluter-pays-principle requires that an operator is held liable to the extent that he has 
caused the resulting damage.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 43
4.b apsvērums (jauns)

(4b) Ciešāka sadarbība ir nepieciešama, lai 
uzlabotu militāro līdzekļu datubāzes 
efektivitāti un spējas saistībā ar civilās 
aizsardzības operācijām, kas nepieciešamas 
dabas vai cilvēku darbības izraisītajās 
katastrofās.

Or. en

Pamatojums

To improve EU operations, all available means and capabilities must be used.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 44
4.c apsvērums (jauns)

(4c) Lai veicinātu un nodrošinātu labāku 
novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu 
lielās ārkārtējās situācijās, ir nepieciešams 
īstenot plašas informatīvas kampaņas, kā 
arī izglītojošas un izpratni veicinošas 
iniciatīvas, kas domātas sabiedrībai un jo 
īpaši jauniešiem, ar mērķi paaugstināt 
pašaizsardzības līmeni un pastiprināt 
drošības pasākumus, kuri veicami 
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katastrofu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about the necessity of prevention, preparedness and response to major 
accidents and to ensure the participation of civil society in preventive and response action.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 45
4.d apsvērums (jauns)

(4d) Brīvprātīgie dalībnieki ir nozīmīgi 
katastrofu pārvaldībā, tiem ir svarīga loma 
ar  civilo aizsardzību saistītās darbībās un 
brīvprātīgie dalībnieki nodrošina ļoti 
dažādus pakalpojumus, plānojot un 
reaģējot lielās ārkārtējās situācijās, vai nu 
kā brīvprātīgo organizāciju locekļi vai 
individuāli.

Or. en

Pamatojums

The ability of a Community to recover from the devastating effects of a disaster requires that 
citizens actively plan and participate in preparedness. Volunteers can provide vital services 
in the absence of emergency responders, whose arrival may be delayed due to a large event.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 46
5. apsvērums

(5) Lielas ārkārtējas situācijas cēlonis var 
būt dabas katastrofa, rūpniecības vai 
tehnoloģiju izraisīta katastrofa vai terorisma 
akts.

(5) Lielas ārkārtējas situācijas cēlonis var 
būt kosmiska parādība, dabas katastrofa, 
rūpniecības vai tehnoloģiju izraisīta 
katastrofa vai terorisma akts.

Or. pl
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Pamatojums

In the early 20th Century hundreds of acres of forest were destroyed by the Tungus meteorite 
in central Siberia. The effects of the explosion were recorded in meteorological observatories 
throughout Russia, and even in Washington. Following the explosion, a gigantic, 20 km-high 
dust cloud rose up. In Europe, the night sky was lit up for several days after the explosion, 
whence the need for account to be taken of this type of threat also.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 47
5.a apsvērums (jauns)

(5a) Ja instrumentu izmanto ārpus ES 
teritoriālajām robežām, svarīgi ir saskaņot 
darbības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju.

Or. sv

Pamatojums

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to  take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system. The recital follows from an amendment to Article 8.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 48
6. apsvērums

6) Šim instrumentam turklāt jāuzlabo 
Kopienas sagatavotība un spēja ātri reaģēt 
gadījumā, kad liela ārkārtēja situācija 
ietekmē sabiedrības veselību, bet tomēr tas 
nedrīkst skart rīcību un pasākumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā [...]/2005, ar ko izveido Kopienas 
rīcības programmu veselības aizsardzības 
un patērētāju tiesību aizsardzības jomā 
(2007-2013).

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Major emergencies nearly always also have an impact on the health of the victims, so there is 
no point in specifically mentioning this here. Extending the Instrument to health in general 
would go much too far and would far exceed the scope to which this regulation can aspire. 

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 49
10. apsvērums

(10) Jābūt iespējamai trešu valstu 
līdzdalībai, jo tas palielina minētā 
instrumenta darbības lietderību un 
efektivitāti.

Jābūt iespējamai trešo valstu līdzdalībai, jo 
ārkārtējām situācijām trešās valstīs  var būt 
būtiska ietekme uz ES dalībvalstīm un 
turklāt tas palielina minētā instrumenta 
darbības lietderību un efektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Major emergencies in countries adjoining the EU, in particular, may also affect EU Member 
States.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 50
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Lai veicinātu šīs regulas efektīvu 
īstenošanu, Komisijai vajadzētu, sadarbībā 
ar dalībvalstīm, pēc iespējas drīz izstrādāt  
civilās aizsardzības resursu sīku sarakstu 
(personāls, iekārtas, u.c.), kādi ir Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 51
12. apsvērums

(12) Jāparedz attiecīgi noteikumi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu tās 
rīcības īstenošanas kontroli, par kuru saņem 
finansiālu palīdzību sakarā ar minēto 
instrumentu.

(12) Jāparedz attiecīgi noteikumi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu tās 
rīcības īstenošanas kontroli, par kuru saņem 
finansiālu palīdzību sakarā ar minēto 
instrumentu. Maksimāli lielāka 
pārredzamība ir vajadzīga īstenojot 
Kopienas finansiālo palīdzību, kā arī 
resursu izmantošanas pareizai uzraudzībai.

Or. en

Pamatojums

In line with the European transparency initiative launched in March 2005 to increase 
accountability and transparency of EU Institutions.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 52
1. panta 1. punkts

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instrumentu (še turpmāk — „Instruments”), 
kas vajadzīgs, lai atbalstītu un papildinātu 
dalībvalstu centienus lielā ārkārtējā situācijā 
pasargāt cilvēkus, vidi un īpašumu.

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Novēršanas, Ātras reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu (še turpmāk —
„Instruments”), kas vajadzīgs, lai atbalstītu 
un papildinātu dalībvalstu centienus lielā 
ārkārtējā situācijā pasargāt cilvēkus, 
sabiedrības veselību, vidi, īpašumu un 
kultūras mantojumu.

Or. en

Pamatojums

Following the change in the title.
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Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 53
1. panta 1. punkts

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības 
instrumentu (še turpmāk — „Instruments”), 
kas vajadzīgs, lai atbalstītu un papildinātu
dalībvalstu centienus lielā ārkārtējā situācijā 
pasargāt cilvēkus, vidi un īpašumu. 

Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
izveido Prognozēšanas, Novēršanas, Ātras 
reaģēšanas un sagatavotības instrumentu (še 
turpmāk — „Instruments”), kas vajadzīgs, 
lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu 
centienus lielā ārkārtējā situācijā pasargāt 
cilvēkus, vidi un īpašumu.

Or. it

Pamatojums

In line with the change to the title.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 54
1. panta 2. punkts

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas palīdzības sniegšanai 
attiecībā uz darbībām, kuru mērķis ir uzlabot 
Kopienas sagatavotību lielām ārkārtējām 
situācijām.

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas palīdzības sniegšanai 
attiecībā uz darbībām, kuru mērķis ir uzlabot 
Kopienas sagatavotību lielām ārkārtējām 
situācijām.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 55
1. panta 2. punkts

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas palīdzības sniegšanai 
attiecībā uz darbībām, kuru mērķis ir uzlabot 
Kopienas sagatavotību lielām ārkārtējām 
situācijām.

Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu 
saistītas finansiālas un tehniskas palīdzības 
sniegšanai attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir uzlabot Kopienas risku 
novēršanas spējas un sagatavotību lielām 
ārkārtējām situācijām.
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Or. en

Pamatojums

Technical assistance is provided for in Article 10.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 56
1. panta 3. punkts

Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par 
finansiālas palīdzības sniegšanu lielā 
ārkārtējā situācijā, lai šādi sekmētu ātru un 
efektīvu reakciju uz minēto situāciju.

Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par 
finansiālas palīdzības sniegšanu civilās 
aizsardzības intervencēm un to 
sagatavošanai, lai šādi sekmētu ātru un 
efektīvu reakciju ārkārtējās situācijās.

Or. de

Pamatojums

Only by means of clear formulations will it be possible to ensure that assistance is targeted on 
measures which genuinely possess added value for the Community and serve to optimise 
intervention in emergencies.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 57
2. panta 1. punkts

1. Šo regulu piemēro attiecībā uz 
sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām 
neatkarīgi no to veida.

1. Šo regulu piemēro attiecībā uz novēršanu,
sagatavotību un ātru reaģēšanu visu veidu 
lielās ārkārtējās situācijās, kā definēts 
3. panta 1) punktā, Kopienā un ārpus tās, 
īpaši uzsverot sabiedrības veselības 
aspektus.

To piemēro arī šādu lielu ārkārtēju situāciju 
tūlītējo seku pārvaldībai Kopienā un valstīs, 
kas ir ar Lēmumu 2001/792/EK, Euratom 
izveidotā Kopienas mehānisma dalībnieces.

To piemēro arī šādu lielu ārkārtēju situāciju 
tūlītējo seku pārvaldībai Kopienā  un ārpus 
tās.

Turklāt to piemēro attiecībā uz 
sagatavotību un spēju ātri reaģēt gadījumā, 
kad liela ārkārtēja situācija ietekmē 
sabiedrības veselību.
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Or. en

Pamatojums

The Community should be able to demonstrate solidarity with third countries by responding 
to emergency situations on their territory. A rapid response to major emergencies outside the 
EU should therefore be included in the scope of the instrument.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 58
2. panta 1. punkta 1. daļa

1. Šo regulu piemēro attiecībā uz 
sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām
neatkarīgi no to veida.

1.  Šo regulu piemēro attiecībā uz 
sagatavotību civilās aizsardzības 
intervencēm neatkarīgi no ārkārtējo 
situāciju veida.

Or. de

Pamatojums

'Preparedness for major emergencies' is far too broad a term and cannot be covered by this 
Instrument.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 59
3. panta a) apakšpunkts

a) „liela ārkārtēja situācija” ir situācija, kas 
kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt 
cilvēkus, īpašumu vai vidi un kas var būt 
palīdzības pieprasījuma iemesls;

a) „liela ārkārtēja situācija” ir ikviens 
notikums vai situācija, kas kaitīgi ietekmē 
vai var kaitīgi ietekmēt cilvēkus, sabiedrības 
veselību, īpašumu, kultūras mantojumu vai 
vidi un, ko izraisījusi dabas, rūpnieciskā 
vai tehnoloģiskā katastrofa, tostarp jūras 
piesārņojums, vai terorisma akts;

Or. en

Pamatojums

The definition as proposed is too vague. The new definition better reflects the content of the 
Regulation.
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Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 60
3. panta a) apakšpunkts

(a) „liela ārkārtēja situācija” ir situācija, kas 
kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt 
cilvēkus, īpašumu vai vidi un kas var būt 
palīdzības pieprasījuma iemesls;

(a) „liela ārkārtēja situācija” ir situācija, kas 
kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt 
cilvēkus, īpašumu vai vidi un kas var būt 
palīdzības pieprasījuma iemesls pēc dabas 
vai cilvēku darbības izraisītas  katastrofas;

Or. it

Pamatojums

The causes of major emergencies should be spelled out.

Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 61
3. panta aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) „prognozēšana” ir visas darbības, kas 
ietver katastrofu notikumu iemeslu izpēti 
un noteikšanu, kā arī  risku un ģeogrāfisko 
teritoriju identificēšanu, kuras visvairāk 
pakļautas šādiem riskiem;

Or. it

Pamatojums

Forecasting is an essential component of effective action against natural disasters. 

Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 62
3. panta b) apakšpunkts

(b) „ātra reaģēšana” ir darbība, ko lielā 
ārkārtējā situācijā vai pēc tās veic saistībā ar 
šādas situācijas tūlītējām sekām;

(b) „ātra reaģēšana” ir darbība, ko lielā 
ārkārtējā situācijā vai pēc tās veic saistībā ar 
šādas situācijas tūlītējām sekām un lai 
ierobežotu izraisīto kaitējumu;
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Or. it

Pamatojums

A distinction needs to be made between the management of an emergency and the action 
taken immediately with a view to limiting the damage caused to persons and property.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 63
3. panta b) apakšpunkts

(b) „ātra reaģēšana” ir darbība, ko lielā 
ārkārtējā situācijā vai pēc tās veic saistībā ar 
šādas situācijas tūlītējām sekām;

(b) „civilās aizsardzības intervence” ir 
darbība, ko lielā ārkārtējā situācijā vai pēc 
tās veic saistībā ar šādas situācijas tūlītējām 
sekām;

Or. de

Pamatojums

The terms 'emergency' and 'rapid response (to an emergency)' have other senses and should 
not be equated with civil protection interventions or the situations in which they are carried 
out.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 64
3. panta c) apakšpunkts

(c) „sagatavotība” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu.

(c) „sagatavotība” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu 
civilās aizsardzības intervenci.

Or. de

Pamatojums

The terms 'emergency' and 'rapid response (to an emergency)' have other senses and should 
not be equated with civil protection interventions or the situations in which they are carried 
out.
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Grozījumu iesniedza Sebastiano (Nello) Musumeci

Grozījums Nr. 65
3. panta c) apakšpunkts

(c) „sagatavotība” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu.

(c) „novēršana” ir iepriekš veikta darbība, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu.

Or. it

Pamatojums

It is not enought simply to ensure an effective response; the aim should also be to prevent an 
emergency from happening in the first place.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 66
3. panta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca)  „saraksts” ir civilās aizsardzības 
iekārtu un personāla, kas ir Eiropas 
Savienībā, uzskaitījums. Komisija sarakstu 
regulāri atjauno.

Or. fr

Pamatojums

In order to be able to deploy the resources required to deal with a disaster, it is important to 
know beforehand exactly what facilities and personnel are available.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 67
3.a pants (jauns)

3.a pants
Attāli reģioni

Šī regula paredz atbilstošu un vienlīdzīgu 
palīdzību visām teritorijām, tādējādi 
nodrošinot, ka iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
vistālākajos, izolētos, salu vai attālos 
reģionos, kur nav viegli piekļūt, ir tāds pats 
drošības līmenis kā citās ES teritorijās. 
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Šādām teritorijām vajadzētu būt pieejamām 
specializētām palīdzības vienībām.

Or. en

Pamatojums

Special attention should be given to isolated and outermost regions where geographical 
features lead to serious problems when teams are put in place and deployed.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 68
4. panta, ievaddaļa

Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību 
var saņemt par šādām darbībām:

Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību 
var saņemt par šādām darbībām Eiropas 
Savienības teritoriālajās  robežās un ārpus 
tām

Or. sv

Pamatojums

Many EU citizens travel beyond the EU's borders. They are therefore also at risk of being 
affected when major emergencies occur outside the EU's borders.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 69
4. panta a) apakšpunkts

(a) pētījumi, apsekojumi, stāvokļa 
modelēšana, attīstības modeļu veidošana un 
neparedzētu izdevumu plānošana;

(a) pētījumi, apsekojumi, stāvokļa 
modelēšana, attīstības modeļu veidošana 
attiecībā uz civilās aizsardzības intervenci 
un neparedzētu izdevumu plānošana;

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 70
4. panta b) apakšpunkts

(b) palīdzība resursu palielināšanas nolūkā; (b) pārvalstiska palīdzība resursu 
palielināšanas nolūkā;

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 72
4. panta c) apakšpunkts

(c) apmācība, mācības, semināri, personāla 
un ekspertu apmaiņa;

(c) apmācība, mācības, semināri, personāla 
un ekspertu apmaiņa starp dalībvalstīm;

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 71
4. panta b) apakšpunkts

(b) palīdzība resursu palielināšanas nolūkā; (b) palīdzība resursu palielināšanas un 
darbības koordinēšanas nolūkā;

Or. fr
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Pamatojums

Action coordination is of central importance to the regulation's success. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 73
4. panta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) speciāla apmācība personālam, kas 
piedalīsies operācijās saistībā ar 
novēršanu, ātru reaģēšanu un sagatavotību 
lielām ārkārtējām situācijām, lai labāk 
nodrošinātu invalīdu īpašās vajadzības; 

Or. el

Pamatojums

Τhe people who will take part in preventive, rapid response and preparedness operations in 
the event of  major emergencies must be familiar with the particular needs (e.g. 
communication, method of mobility, etc.) which the various categories of disabled persons 
have in order to carry out their tasks better. Training of personnel should include subjects 
relating to the particular circumstances of the disabled.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 74
4. panta e) apakšpunkts

(e) tehnoloģiju pārņemšana; (e) zināšanu, tehnoloģiju un pieredzes 
pārņemšana un dalīšanās pieredzē par
iegūtajiem secinājumiem un paraugpraksi;

Or. en

Pamatojums

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 75
4. panta f) apakšpunts

(f) izpratnes veidošanas un informācijas 
izplatīšanas darbības;

(f) izpratnes veidošanas un informācijas 
izplatīšanas darbības, kuru galvenais mērķis 
ir rosināt cilvēkus saglabāt modrību;

Or. fr

Pamatojums

Fire-related disasters are almost always man-made. Encouraging people to remain vigilant 
and at the same time informing them of the penalites applicable is a useful means of 
prevention. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 76
4. panta f) apakšpunts

(f) izpratnes veidošanas un informācijas 
izplatīšanas darbības;

svītrots

Or. nl

Pamatojums

The use of the budget of this Instrument to finance information dissemination actions is not 
worthwhile. The national bodies which should work together are already aware of the 
existence of this Instrument, and there is no point in giving the general public information 
about it. It would serve more purpose to use the money for the purpose for which this 
regulation is being adopted, namely effective coordination of assistance in emergencies.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 77
4. panta fa) apakšpunts (jauns)

(fa )kartes izstrādāšana un izplatīšana, 
kurā norādītas apdraudētās teritorijas; 

Or. en
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Pamatojums

The drawing up of a map of vulnerability areas which have undergone a risk analysis will 
better define disaster prevention measures.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 78
4. panta fa) apakšpunts (jauns)

(fa) atbalsts izglītības iestādēm 
(pirmsskolas un skolas līmenī) nodarbību, 
izglītojošu programmu un praktiskas 
apmācības sniegšanā, kā arī  izstrādājot 
vadlīnijas rīcībai katastrofas gadījumā;

Or. pl

Pamatojums

Volcanic eruptions, floods, torrential downpours and other threats call for the formulation of 
educational programmes and the provision of training to children and young people in the 
EU Member States.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 79
4. panta g) apakšpunkts

(g) paziņojošas darbības un pasākumi, ar 
kuriem sekmē Eiropas atbildes reakcijas
redzamību;

svītrots

Or. nl

Pamatojums

See justification for the amendment to point (f) tabled by the same Member.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 80
4. panta g) apakšpunkts
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(g) paziņojošas darbības un pasākumi, ar 
kuriem sekmē Eiropas atbildes reakcijas 
redzamību;

(g) paziņojošas darbības un pasākumi, ar 
kuriem sekmē Eiropas atbildes reakcijas 
redzamību, tostarp identifikācijas zīmes;

Or. en

Pamatojums

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 81
4. panta ga) apakšpunkts (jauns)

(ga) trauksmes, agrīnās brīdināšanas un 
reaģēšanas sistēmu tīklu izveide;

Or. el

Pamatojums

It is essential that the Instrument should include actions relating to the networking of alert 
and early warning systems. 

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 82
4. panta h) apakšpunkts

(h) pietiekamu līdzekļu un iekārtu 
nodrošināšana;

(h) pietiekamu pārvalstisku līdzekļu un 
iekārtu nodrošināšana ar pievienoto vērtību 
Kopienai;

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 83
4. panta j) apakšpunkts

(j) uzraudzība, pārbaude un novērtējums; svītrots

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 84
4. panta l) apakšpunkts

(l) ekspertu, sadarbības koordinatoru un 
novērotāju nosūtīšana un izvietošana;

(l) ekspertu, sadarbības koordinatoru un 
novērotāju nosūtīšana un izvietošana ar  
pietiekamiem līdzekļiem un iekārtām;

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 85
4. panta la) apakšpunkts (jauns) 

(la) veicināt lokālā riska novērtēšanas un 
katastrofu sagatavotības programmu un 
darbību īstenošanu skolās un augstākajās 
mācību iestādēs, kā arī citu līdzekļu 
izmantošanu, lai sniegtu informāciju 
jauniešiem un bērniem.
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Or. en

Pamatojums

Civil protection measures must be integrated in teaching schedules and awareness campaigns 
to raise conscience about sources of risk and ensure the participation of civil society in 
preventive and response action.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 86
4. panta m) apakšpunkts

(m) pietiekamu līdzekļu un iekārtu 
mobilizēšana īsā laika posmā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 87
4. panta n) apakšpunkts

(n) pārvietojamu laboratoriju, augstas 
drošības pārvietojamu iekārtu un medicīnas 
aizsarglīdzekļu izveide un transportēšana.

(n) speciālu pārvalstisku civilās 
aizsardzības tehnoloģiju un iekārtu, kā 
piemēram, pārvietojamu laboratoriju, 
augstas drošības pārvietojamu iekārtu un 
medicīnas aizsarglīdzekļu izveide un 
transportēšana.

Or. de

Pamatojums

As a general rule, national capacities should not be financed by the Instrument. Only supra-
State resources and activities which possess added value for the Community may be financed.
Mobile laboratories, etc., are only examples of technology and equipment.
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 88
4. panta na) apakšpunkts (jauns)

(na) partnerattiecību attīstīšana starp 
reģioniem ar vienādu katastrofu risku, lai 
apmainītos ar zinātību par ārkārtēju 
situāciju pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

To complete the eligible actions provided for in this Regulation.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 89
5. panta a) apakšpunkts

(a) stratēģiju, procedūru un sistēmu izstrāde, 
kas vajadzīga, lai novērtētu to, cik 
nepieciešama ir tādu pietiekamu līdzekļu un 
iekārtu sagāde, kuras var ātri uzstādīt lielas 
ārkārtējas situācijas gadījumā, un lai 
sekmētu minēto sagādi.

(a) stratēģiju, procedūru un sistēmu izstrāde, 
kas vajadzīga, lai novērtētu to, cik 
nepieciešama ir tādu pietiekamu līdzekļu un 
iekārtu sagāde civilās aizsardzības 
intervencēm un lai sekmētu minēto sagādi.

Or. de

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 90
5. panta b) apakšpunkts

(b) mehānismu un procedūru izveide, kas 
vajadzīga, lai nosūtītu pietiekamus līdzekļus 
un iekārtas attiecīgu lūgumu izteikušajām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām.

(b) mehānismu un procedūru izveide, kas 
vajadzīga, lai nosūtītu pietiekamus līdzekļus 
attiecīgu lūgumu izteikušajām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

Or. de

Pamatojums

The Community cannot finance civil protection equipment.
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 91
5. panta c) apakšpunkts

(c) pietiekamu līdzekļu un iekārtu 
pieejamības nodrošināšana, kas vajadzīga, 
lai aizsargātu no lielu ārkārtēju situāciju 
iedarbības;

(c) pietiekamu līdzekļu un iekārtu 
pieejamības nodrošināšana, kas vajadzīga, 
lai novērstu lielu ārkārtēju situāciju sekas;

Or. de

Pamatojums

It is a matter not of providing protection against the consequences of major emergencies but 
of efficiently tackling those consequences.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 92
5. panta d) apakšpunkts

(d) ātras, efektīvas operatīvās sadarbības 
sekmēšana valstu civilās aizsardzības 
dienestu starpā.

(d) ātras, efektīvas operatīvās sadarbības 
sekmēšana valstu civilās aizsardzības iestāžu
starpā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 93
5. panta da) apakšpunkts) (jauns)

(da) pieredzes apkopošana, kā arī  
paraugprakses identificēšana un 
īstenošana attiecībā uz valsts, reģionālajām 
un vietējām iniciatīvām, ko veic lai 
novērstu dabas, rūpnieciskās vai 
tehnoloģiskās katastrofas;

Or. en
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Pamatojums

Following the inclusion of prevention in the title and the scope of this Regulation.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 94
5. panta db) apakšpunkts) (jauns)

(db) pieredzes apkopošana un 
paraugprakses īstenošana attiecībā uz 
iniciatīvām, ko veic valsts, reģionālajā vai 
vietējā līmenī, kas domātas sabiedrībai un 
jo īpaši jaunatnei, ar mērķi paaugstināt 
pašaizsardzības līmeni;

Or. en

Pamatojums

Following the inclusion of a new point "information to the public" in the eligible actions.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 95
5. panta e) apakšpunkts

(e) ar lielu ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo 
seku pārvaldību saistītās zinātības un 
pieredzes, kā arī attiecīgo tehnoloģiju 
apmaiņas stimulēšana, sekmēšana un 
atbalstīšana.

(e) zinātības un pieredzes stimulēšana, 
sekmēšana un atbalstīšana, jo īpaši attiecībā 
uz preventīvajiem pasākumiem un lielu 
ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo seku un 
attiecīgo tehnoloģiju pārvaldību.

Or. fr

Pamatojums

Prevention plays an important role in risk reduction.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 96
5. panta e) apakšpunkts
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(e) ar lielu ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo 
seku pārvaldību saistītās zinātības un 
pieredzes, kā arī attiecīgo tehnoloģiju 
apmaiņas stimulēšana, sekmēšana un 
atbalstīšana.

(e) ar lielu ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo 
seku pārvaldību saistītās zinātības un 
pieredzes, kā arī attiecīgo tehnoloģiju un 
personāla apmaiņas stimulēšana, sekmēšana 
un atbalstīšana.

Or. de

Pamatojums

It is people who have know-how and experience.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 97
5. panta h) apakšpunkts

(h) ar sabiedrības veselību saistītās 
palīdzības un reaģēšanas sekmēšana.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Health problems are one of the possible consequences of emergencies and do not need to be 
specifically mentioned.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 98
5. panta i) apakšpunkts)

(i) pārvietojamu laboratoriju un augstas 
drošības pārvietojamu iekārtu pieejamības 
un transportēšanas nodrošināšana.

(i) speciālu civilās aizsardzības tehnoloģiju 
un iekārtu, kā piemēram, pārvietojamu 
laboratoriju un augstas drošības 
pārvietojamu iekārtu pieejamības un 
transportēšanas nodrošināšana. 

Or. de

Pamatojums

Mobile laboratories and high-security mobile facilities are only part of technology.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 99
5.a pants (jauns)

5.a pants
Darbību kohēzija un koordinēšana
Komisija nodrošina, ka Instruments un 
trauksmes, agrīnās brīdināšanas un 
reaģēšanas sistēmas ir efektīvas un saistītas 
ar citām Kopienas brīdināšanas sistēmām.

Or. el

Pamatojums

The Commission must ensure coordination between actions under the Instrument and the 
alert, early warning and response systems.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 100
5.b pants (jauns)

5.b pants
Kohēzija un koordinēšana
Komisija, sadarbībā ar dalībvalstīm, 
nodrošina darbību kvalitāti, uzraugot, 
koordinējot un novērtējot trauksmes, 
agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
darbības, ar mērķi nodrošināt Instrumenta 
optimālu darbību. 

Or. el

Pamatojums

It is considered essential that the Commission should, in cooperatioin with the Member 
States, ensure that the alert, early warning and response activities are monitored and 
coordinated in order to ensure the optimal operation of the Instrument.
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 101
5.a pants (jauns)

5.a pants
Civilā un militārā savietojamība

Lai nodrošinātu augstu civilās un militārās 
sadarbības un savietojamības līmeni, ir 
nepieciešams panākt ES militāro līdzekļu 
datubāzes un apgādes jaudu optimālu 
izmantošanu,  iedibināt  darba kārtību 
sadarbībai ar ES militāro personālu un 
nodrošināt kopēju apmācību. Militāro 
līdzekļu izmantošanas visai koordinēšanai 
vienmēr jābūt Komisijas vispārējā 
pārraudzībā.

Or. en

Pamatojums

The Council, in its conclusions of 8 December 2003, had decided that the content of the 
military database would be made available to the existing Community civil protection 
mechanism. Despite of an agreement on modalities of the use of the database, its content, the 
flow of information and the cooperation between the MIC, the EUMS and the national contact 
points should be further improved in order to establish an efficient civil-military cooperation 
and interoperability.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 102
5.b pants (jauns)

5.b pants
Brīvprātīgie dalībnieki

Brīvprātīgo dalībnieku sagatavotība un 
reaģēšana lielās cilvēku darbības izraisītās 
vai dabas katastrofās vienmēr  būtu vietējās 
varas iestādes kontrolē un pārraudzībā un 
brīvprātīgajiem dalībniekiem vajadzētu 
saņemt speciālu apmācību, kas uzlabotu to 
spējas  identificēt, reaģēt un pārvarēt lielas 
ārkārtējas situācijas vai katastrofas.
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Or. en

Pamatojums

Disasters can put a strain on resources of local authorities and emergency services. During 
such times additional support from the voluntary sector can be seen as invaluable. To help 
provide a properly co-ordinated response in crisis, volunteers should work closely with the 
emergency services and local authorities, before, during and after a major emergency. Self-
dispatched volunteers can hamper rescue efforts.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 103
8. pants

Ja nolīgumi un procedūras to ļauj, 
Instrumenta darbībā var iesaistīties arī 
valstis, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis.

Ja nolīgumi un procedūras to ļauj, 
Instrumenta darbībā var iesaistīties arī 
valstis, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis.

Ja darbības saskaņā ar šo Instrumentu tiek 
īstenotas ārpus Eiropas Savienības 
teritoriālajām robežām, tās saskaņo ar 
Apvienoto Nāciju Organizāciju, ja vien nav 
īpaši iemesli to nedarīt.

Or. sv

Pamatojums

The UN already has an operational system for assisting countries affected by disasters and 
major emergencies. To avoid duplicating work and in order to  take advantage of pooled 
resources, the EU'S rapid response and preparedness instrument should be coordinated with 
its counterparts in the UN system. 

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 104
8.a pants (jauns)

8.a pants
Sadarbība ar starptautiskajām 

organizācijām
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Lai samazinātu darbību dublēšanos un 
palielinātu efektīvas reaģēšanas darbību 
organizētību ārkārtējās situācijās, 
pamatojoties uz kopīgu informāciju, kā arī 
optimizētu visu resursu izmantošanu, 
vajadzētu izveidot ciešākas saites un 
uzlabotu, koordinētu un ilgstošu sadarbību 
ar starptautiskajām organizācijām.

Or. en

Pamatojums

The creation of synergies in cooperating with international organisations is of vital 
importance.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 105
9. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Ja saskaņā ar 1. pantu sniegtā 
informācija uzrāda, ka finansiālā palīdzība 
ir tikusi saņemta no citiem avotiem, tad 
saskaņā ar šo Instrumentu sniegtā 
finansiālā palīdzība ir maksimāli jāierobežo 
par to pieteikuma daļu par kuru 
finansējums vēl nav pieejams.

Or. nl

Pamatojums

Article 1 states that the Instrument is intended to support and complement the efforts of the 
Member States. In awarding financial assistance, account must accordingly be taken of the 
other sources from which an action can be financed.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 106
9. panta 2. punkts

2. Jātiecas uz sinerģismu un 
komplementaritāti ar pārējiem Eiropas 
Savienības vai Kopienas instrumentiem.

2. Jātiecas uz sinerģismu, konsekvenci un 
komplementaritāti ar pārējiem Eiropas 
Savienības vai Kopienas instrumentiem, tai 
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skaitā ar Eiropas Savienības Solidaritātes
fondu, Stabilitātes instrumentu un Eiropas 
Kopienas Humānās palīdzības biroju, tā lai 
izvairītos no darbību dublēšanās un 
nodrošinātu optimālu pievienoto vērtību un 
resursu izmantošanu.  

Or. en

Pamatojums

There is a risk that some of the activities involved in the above mentioned Funds and 
Instruments are so similar as to risk confusion or duplication if there is ineffective co-
ordination.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 107
10. panta 1. punkta 2. daļa

Šādi izdevumi konkrēti var attiekties uz 
pētījumiem, sanāksmēm, informējošām 
darbībām, publikācijām, izdevumiem par 
informācijas apmaiņai paredzētiem 
informātikas tīkliem (un ar tiem saistītajām 
iekārtām) un uz visiem citiem ar tehnisku 
vai administratīvu palīdzību saistītiem 
izdevumiem, kas Komisijai var rasties šīs 
regulas īstenošanā.

Šādi izdevumi konkrēti var attiekties uz 
pētījumiem, sanāksmēm, informējošām 
darbībām, publikācijām, izdevumiem par 
informācijas apmaiņai paredzētiem 
informātikas tīkliem (un ar tiem saistītajām 
iekārtām) un uz visiem citiem ar tehnisku, ar 
personālu vai administratīvu palīdzību 
saistītiem izdevumiem, kas Komisijai var 
rasties šīs regulas īstenošanā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 108
10.a pants (jauns)

10.a pants
Darbību īstenošana un sadarbība starp 
Komisiju un dalībvalstīm
1. Komisija, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, nodrošina, ka darbības un 
pasākumi, ko veic saskaņā ar Instrumentu, 
tiek īstenotas saskaņā ar 13. panta 
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noteikumiem, nodrošinot saskaņotu un 
līdzsvarotu attīstību.
2. Lai atbalstītu īstenošanu, Komisija 
nodrošina, ka lielu ārkārtēju situāciju 
trauksmes, agrīnās brīdināšanas un ātrās 
reaģēšanas tīkli un sistēmas ir koordinēti 
un integrēti.
3. Komisija un dalībvalstis rīkojas savu 
attiecīgo kompetenču jomās, lai 
nodrošinātu, ka Instruments darbojas 
efektīvi un lai izstrādātu mehānismus 
Kopienas un dalībvalstu līmenī 
Instrumenta mērķu sasniegšanai. Tās 
nodrošina, ka tiek sniegta nepieciešamā 
informācija attiecībā uz darbībām, ko 
atbalsta Instruments, un nodrošina 
iespējami plašāku līdzdalību darbībās, ko 
īsteno vietējās un reģionālās varas iestādes 
un nevalstiskās organizācijas. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 109
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī —
starpposma novērtējuma ziņojumu par 
gūtajiem rezultātiem un šīs regulas 
īstenošanas kvalitatīvajiem un 
kvantitatīvajiem aspektiem;

(a) ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī —
starpposma novērtējuma ziņojumu par 
gūtajiem rezultātiem un šīs regulas 
īstenošanas kvalitatīvajiem un 
kvantitatīvajiem aspektiem; Šajā atskaitē jo 
īpaši iekļauj informāciju par iesniegtajiem 
pieteikumiem,  pieņemtajiem lēmumiem 
par līdzekļu piešķiršanu un piešķirtās 
finansiālās palīdzības faktisko izdevumu 
pārskatu.

Or. en

Pamatojums

A regular review of the actual implementation on the basis of a Commission report updated in 
the light of all the information available is needed. Particular attention will be paid to 
improving systems for monitoring financial commitments and to controls to ensure the 
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effective use of the funds committed.


