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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 110
10 konstatuojamoji dalis

(10) Turėtų būti numatyta galimybė
dalyvauti trečiosioms šalims, nes dėl to
priemonė taptų dar našesnė ir 
veiksmingesnė.

(10) Siekiant, kad priemonė taptų dar 
našesnė ir veiksmingesnė, reikėtų numatyti
galimybę dalyvauti trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Major emergencies do not recognize the borders between countries, therefore  participation 
of third countries is indispensable.
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Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 111
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo 
priemonė (toliau – „priemonė“), skirta 
paremti ir papildyti valstybių narių 
pastangas apsaugoti gyventojus, aplinką ir 
turtą įvykus didelio masto ekstremalioms 
situacijoms. 

Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo 
priemonė (toliau – „priemonė“), skirta 
paremti ir papildyti valstybių narių 
pastangas apsaugoti gyventojus, aplinką ir 
turtą bei užtikrinti visuomenės sveikatą ir 
saugumą įvykus didelio masto 
ekstremalioms situacijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Emphasis on the protection of public health and safety is necessary.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 112
3 straipsnio a punktas

„didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
kokia situacija, sukelianti arba galinti sukelti 
neigiamą poveikį žmonėms, turtui arba 
aplinkai, dėl kurios gali reikėti kreiptis 
pagalbos;

„didelio masto ekstremali situacija“ – bet 
kokia situacija, sukelianti arba galinti sukelti 
neigiamą poveikį žmonėms, visuomenės 
sveikatai ir saugumui, turtui arba aplinkai, 
dėl kurios gali reikėti kreiptis pagalbos;

Or. en

Pagrindimas

Emphasis on the protection of public health and safety is necessary.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 113
12 straipsnio 4 dalis

Jei buvo nesilaikoma terminų arba jei 
įgyvendinant veiksmą pagrindžiama tik dalis 

Jei buvo nesilaikoma terminų arba jei 
įgyvendinant veiksmą pagrindžiama tik dalis 
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finansinės paramos, Komisija pareikalauja iš 
naudos gavėjo per nustatytą laikotarpį 
pateikti savo komentarus. Jei naudos gavėjas 
nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija 
gali nutraukti finansinės paramos mokėjimą 
ir pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas 
sumas. 

finansinės paramos, Komisija pareikalauja iš 
naudos gavėjo per nustatytą laikotarpį 
pateikti savo komentarus. Jei naudos gavėjas 
nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija 
gali prašyti išsamesnio paaiškinimo. Jei 
atsakymas vis dar nepatenkina Komisijos, 
ši nutraukia finansinės paramos mokėjimą 
ir pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas 
sumas. 

Or. en

Pagrindimas

If the beneficiary's response remains unsatisfactory after the previous request for 
clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and 
demands repayment of the sums already paid.


