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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 *** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā 

 ***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 ***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 ***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu 

 
(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata) 
 

 
 
 
 

Grozījumi normatīvā tekstā  

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Lēmuma 1999/847/EK grozīšanu attiecībā uz 
Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā pagarināšanu,  
(KOM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Apspriežu procedūra)  

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0512)1, 

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0111/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2004), 

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam; 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu; 

4. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts. 
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PASKAIDROJUMS 

 
Padomes lēmums par Lēmuma 1999/847/EK grozīšanu attiecībā uz Kopienas rīcības 
programmas civilās aizsardzības jomā pagarināšanu 
 
Pašreizējā Kopienas rīcības programma civilās aizsardzības jomā ir spēkā līdz 2004. gada 
31. decembrim. Lai izvairītos no pārtraukuma starp šīs programmas beigu termiņu un jauna 
juridiska instrumenta ieviešanu, Komisija piedāvā pagarināt šo programmu par diviem gadiem 
no 2005. gada janvāra līdz 2006. gada decembrim. 
 
Savā priekšlikumā Komisija pieprasīja palielināt budžetu Rīcības programmai civilās 
aizsardzības jomā no EUR 1,5 miljoniem (2004. gadā) līdz EUR 2,4 miljoniem katru gadu 
(2005. un 2006. gadā). Tas nozīmē palielinājumu par EUR 0,9 miljoniem gadā, daļēji sakarā 
ar ES paplašināšanos un daļēji sakarā ar Eiropas Parlamenta apstiprināto budžeta 
palielinājumu Jūras piesārņojuma rīcības programmai.  
 
Pienācīgi ņemot vērā turpmākās vajadzības pēc civilās aizsardzības intervencēm, referents 
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir reāls, un tādēļ piekrīt programmas pagarināšanai un 
piedāvātajam budžetam. 
 
Komisijas paziņojums: Eiropas Savienības civilās aizsardzības spēju pastiprināšana 
 
Komisija ir pieņēmusi arī paziņojumu par Eiropas Savienības civilās aizsardzības spēju 
pastiprināšanu (KOM(2004)200).  
 
Šī paziņojuma pamatā ir tas, ka pēdējos gados mēs esam pieredzējuši virkni katastrofu, tostarp 
plūdus, karstuma viļņus, mežu ugunsgrēkus, zemestrīces, toksisko atkritumu noplūdes 
izraisītus piesārņojuma gadījumus, nopietnus rūpniecības negadījumus un arī teroristu 
uzbrukumus. Turklāt ir notikušas arī cilvēku radītas katastrofas, piemēram, naftas noplūde no 
tankkuģa Prestige. Visas šīs nelaimes prasīja neskaitāmus upurus, izraisīja arvien 
ievērojamākus ekonomiskus zaudējumus un izpostīja miljoniem cilvēku dzīvi visā pasaulē. 
Šīs katastrofas izraisīja traucējumus iesaistīto valstu ekonomikai, visvairāk skarot 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju nabadzīgākos un vārīgākos slāņus, kā arī vissmagāk 
ietekmējot visnabadzīgākās valstis, un kopumā tiek uzskatītas par nopietnu traucēkli 
ilgtspējīgai attīstībai un centieniem samazināt nabadzību. Visi šie notikumi norāda uz to, ka 
valdībām jāpastiprina preventīvie pasākumi un iespējas reaģēt. Parlaments jau ir paudis savu 
solidaritāti, saistībā ar 2003. gada vasaras karstuma vilni pieņemot rezolūciju (2003/2066), 
kurā aicināja izveidot Eiropas Civilās aizsardzības spēkus.  
 
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 
Komisija sniedz spēju analīzi un novērtējumu Kopienas mehānismam, kas risina katastrofas 
un kuru 2001. gadā izveidoja ar Padomes Lēmumu 2001/792. Kopienas civilās aizsardzības 
mehānisms sniedz tūlītēju palīdzību, izmantojot iesaistīto valstu civilās aizsardzības grupas. 
Kopienas mehānisma pamatā ir Monitoringa un informācijas centrs. Tas darbojas 24 stundas 
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diennaktī, un to atbalsta datubāžu, apmācības un semināru programmas, kā arī Kopējā 
ārkārtas sakaru un informācijas sistēma. Ja katastrofas mērogs pārsniedz valsts iespējas reaģēt 
un ja citas valstis vēlas palīdzēt ar savu pieredzi un aprīkojumu, īsā laikā var sniegt būtisku 
papildu palīdzību.  
 
Referents ir pārliecināts, ka integrācijas vadība ir jāizmanto visos posmos, lai tā būtu pilnībā 
efektīva. Viņš uzskata, ka galvenie posmi ir šādi: 
 
– profilakse: šis posms ietver pasākumus, kas veikti pirms ārkārtas situācijas un kas mēģina 

novērst tās rašanos vai samazināt tās bīstamību (piemēram, kartografējot riska rajonus vai 
izvairoties no zaudējumiem, neļaujot apmesties nedrošās vietās), 

– sagatavotība: tā ir “apdrošināšanas polise”, kas sastāv no gatavošanās reaģēt uz 
zināmiem draudiem un riskiem, kā arī uz neparedzētiem notikumiem. Plānošanas pamatā 
var būt apmācība, vingrināšanās, kā arī regulāra un adekvāta sabiedrības informēšana par 
draudiem, drošības izglītību un atbilstošu izturēšanos briesmu gadījumā, 

– aizsardzība: pasākumu veikšana konkrētās vietās, 
– ārkārtas pasākumi: ārkārtas pasākumu pamatmērķi ir saglabāt dzīvību, īpašumu un vidi, 

kā arī līdz minimumam samazināt notikuma kaitīgās sekas un novērst tā izplatīšanos, 
– atjaunošanas pasākumi: darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ātru atgriešanos 

normālā stāvoklī. 
 
Uz papīra šī sistēma izskatās labi. Tomēr reālā vietā un laikā šim mehānismam ir nopietni 
trūkumi. Rīcība ir jāuzlabo it īpaši šādās septiņās jomās. 

1. Labāk jādalās ar informāciju par pieejamiem resursiem, pieredzi un sekmīgām 
stratēģijām un praksēm valsts līmenī. Komisijas datubāze identificē potenciāli pieejamo 
palīdzību. Pašlaik šī datubāze ir samērā vienkārša un galvenokārt satur informāciju par 
intervences grupām. Pieredze rāda, ka datubāze ir jāatjauno, lai tā saturētu vajadzīgo 
informāciju par reaģēšanas spējām, saistītajiem izdevumiem, pieejamo aprīkojumu un tā 
atrašanās vietu.  

2. Intervences grupu labāka apmācība. Pieredze rāda, ka jāuzlabo regulārā apmācība un 
kopējās mācības ar mērķi nodrošināt labāku sadarbību un savietojamību, kā arī citas 
sadarbības formas. Tas noderēs, noskaidrojot praktiskās grūtības, piemēram, saistībā ar 
saziņu un tehniskā aprīkojuma savietojamību, kas ir būtiski, lai nodrošinātu ātru 
reaģēšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš brīvprātīgo rekrutēšanai un atbilstošai apmācībai 
visās 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

3. Labāka saziņa, koordinēšana, savlaicīgas informācijas sistēmas tūlītējai sabiedrības 
informēšanai un saikne ar citiem tīkliem. Jāuzlabo arī saziņa, koordinēšana un veidi, kā 
novērst dublēšanos. Interesanti atzīmēt, ka saskaņā ar pašreizējo lēmumu dalībvalstīm nav 
pienākuma Kopienas Monitoringa un informācijas centru informēt lielas katastrofas 
gadījumā pat tad, ja iedarbība var sniegties arī aiz to robežām. Komisija vēlas piedāvāt 
grozīt Padomes Lēmumu 2001/792, lai nodrošinātu šīs informācijas sniegšanu. Referents 
šajā jautājumā atbalsta Komisiju. Ja palīdzība tiek sniegta valstīm ārpus ES, ir jāpilnveido 
arī dažādu iesaistīto valstu pārstāvju grupu koordinēšanas procedūru izvērtēšana un 
uzlabošana, kā arī sakaru kanālu izveidošana ar visiem attiecīgajā vietā iesaistītajiem 
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dalībniekiem. 

4. Finansējums: ir arī atsevišķas finansiālas grūtības. Pieejamie likvīdie aktīvi un 
Kopienas procedūras (piemēram, ārkārtas intervence vai papildu kompensācija no 
Solidaritātes fonda) ir vai nu sarežģītas, vai nepietiekamas un bieži tiek īstenotas pārāk 
lēni. Komisija uzsver, ka it īpaši 2003. gada vasaras mežu ugunsgrēkos iegūtā pieredze 
skaidri norāda uz vajadzību pēc ātri izmantojama finansējuma avota. Līdzīgas problēmas 
rodas saistībā ar ES ārējām intervencēm. Topošajam juridiskajam instrumentam ir 
jāpievieno vajadzīgie finanšu instrumenti, tostarp atjaunots Solidaritātes fonds, kas sedz 
visas darbības ES teritorijā un ārkārtas rezerve darbībām ārpus ES. 

5. Sociālās partnerības stiprināšana ar pilsoniskās sabiedrības un vietējo iestāžu aktīvāku 
iesaistīšanos. Visiem ir jābūt informētiem par problēmām, ar kurām mēs saskaramies, 
izmantojot zināšanas, kas vajadzīgas, lai katastrofas gadījumā rīkotos atbildīgi un solidāri. 
Rīcība mums jāīsteno ciešā sadarbībā ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, jo 
sevišķi Savienības izolētajos un īpaši nomaļajos reģionos. 

6. Ārkārtas sistēmu pētniecības un attīstības pilnveidošana, lai katastrofu gadījumā 
rīkotos efektīvāk. 

7. Subsidiaritātes principa īstenošana, un dalībvalstu plānu izstrādāšana ārkārtas 
situāciju koordinēšanai. Jāturpina uzlabot pašreizējās dalībvalstu rīcības spējas civilās 
aizsardzības un krīžu reaģēšanas jomā ES teritorijā.  

Referents uzskata, ka šie pasākumi ir neatliekami, jo tikai palielinot atbilstīgas iemaņas, 
ciešāk sadarbojoties, apvienojot resursus un palielinot finansējumu, ES var labāk sagatavoties 
pilsoņu aizsargāšanai gadījumā, ja ES iekšienē vai ārpusē notiek katastrofa. Tādējādi tie, kas 
cietīs kādā incidentā, varēs būt droši, ka viņu vajadzības tiks nodrošinātas visātrākajā un 
efektīvākajā veidā. 
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