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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 110
Considerando 10

(10) A participação de países terceiros deve 
ser possível, na medida em que permitirá
aumentar a eficiência e a eficácia do 
funcionamento do instrumento.

(10) A participação de países terceiros é 
desejável para aumentar a eficiência e a 
eficácia do funcionamento do instrumento.

Or. en

Justificação

As emergências graves não reconhecem fronteiras entre países, pelo que é indispensável a 
participação de países terceiros.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 111
Artigo 1, parágrafo 1
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O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 
preparação e de resposta rápida, a seguir 
designado por “o instrumento”, destinado a 
apoiar e a complementar os esforços dos 
Estados-Membros no sentido de proteger as 
pessoas, o ambiente e a propriedade em caso 
de emergência grave.

O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 
preparação e de resposta rápida, a seguir 
designado por “o instrumento”, destinado a 
apoiar e a complementar os esforços dos 
Estados-Membros no sentido de proteger as 
pessoas, a saúde e a segurança públicas, o 
ambiente e a propriedade em caso de
emergência grave.

Or. en

Justificação

É necessário insistir na protecção da saúde e da segurança públicas.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 112
Artigo 3, ponto 1

(1) “emergência grave”, qualquer situação 
que tenha ou que possa ter um impacto 
adverso sobre as pessoas, a propriedade ou o 
ambiente e que possa resultar num pedido de 
assistência;

(1) “emergência grave”, qualquer situação 
que tenha ou que possa ter um impacto 
adverso sobre as pessoas, a saúde e a 
segurança públicas, a propriedade ou o 
ambiente e que possa resultar num pedido de 
assistência;

Or. en

Justificação

É necessário insistir na protecção da saúde e da segurança públicas.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 113
Artigo 12, nº 4

4. Se os prazos não tiverem sido respeitados 
ou os progressos registados na execução de 
uma acção só justificarem parte da 
assistência financeira concedida, a Comissão 
convidará o beneficiário a apresentar as suas 

4. Se os prazos não tiverem sido respeitados 
ou os progressos registados na execução de 
uma acção só justificarem parte da 
assistência financeira concedida, a Comissão 
convidará o beneficiário a apresentar as suas 
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observações num prazo determinado. Se este 
não fornecer uma justificação válida, a 
Comissão pode cancelar a assistência 
financeira restante e exigir o reembolso das 
verbas já pagas.

observações num prazo determinado. Se este 
não fornecer uma justificação válida, a 
Comissão pode solicitar esclarecimentos ou 
explicações adicionais. Se a reposta 
continuar a ser insatisfatória, a Comissão 
cancelará a assistência financeira restante e 
exigirá o reembolso das verbas já pagas.

Or. en

Justificação

Se, após o pedido de esclarecimentos, a resposta do beneficiário continuar a ser 
insatisfatória, a Comissão deverá obrigatoriamente cancelar o pagamento da assistência e 
exigir o reembolso das verbas já pagas.


