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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 110
Punkt uzasadnienia 10

(10) Udział krajów trzecich powinien być 
możliwy, ponieważ zwiększy on wydajność i 
skuteczność działania Instrumentu.

(10) Udział krajów trzecich jest wskazany w 
celu zwiększenia wydajności i skuteczności
działania Instrumentu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 111
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres 
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od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w 
celu wspierania i uzupełniania wysiłków 
Państw Członkowskich służących ochronie 
ludzi, środowiska naturalnego i mienia w 
przypadku poważnych katastrof.

od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w 
celu wspierania i uzupełniania wysiłków 
Państw Członkowskich służących ochronie 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, środowiska naturalnego i 
mienia w przypadku poważnych katastrof.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 112
Artykuł 3 litera a)

(a) „poważna katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie;

(a) „poważna katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 113
Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeśli nie przestrzegano terminów lub jeśli 
tylko część przyznanej pomocy finansowej 
jest uzasadniona postępem w realizacji 
działania, Komisja prosi beneficjenta o 
przekazanie uwag w wyznaczonym terminie. 
Jeśli beneficjent nie udzieli zadowalającej 
odpowiedzi, Komisja może anulować 

4. Jeśli nie przestrzegano terminów lub jeśli 
tylko część przyznanej pomocy finansowej 
jest uzasadniona postępem w realizacji 
działania, Komisja prosi beneficjenta o 
przekazanie uwag w wyznaczonym terminie. 
Jeśli beneficjent nie udzieli zadowalającej 
odpowiedzi, Komisja może zażądać 
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pozostałą część pomocy finansowej i 
zażądać zwrotu całej kwoty już otrzymanej 
przez beneficjenta. 

wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 
Jeżeli odpowiedź pozostanie 
niezadowalająca, Komisja anuluje
pozostałą część pomocy finansowej i 
występuje o zwrot całej kwoty już 
otrzymanej przez beneficjenta. 

Or. en

Uzasadnienie

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.


