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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos civilinės saugos
mechanizmą (nauja redakcija)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2006)0029)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį ir EAEB sutarties 203 straipsnį, pagal kuriuos 
Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0076/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (A6-0000/2006) 
pranešimą,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 
dalį ir Euratomo sutarties 119 straipsnio 2 pastraipą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) Pastaraisiais metais kur kas dažniau 
ištinka gaivalinės ir žmogaus sukeltos 
nelaimės, jų pasekmės pavojingesnės, dėl
kurių jų žūva žmonės, naikinama
ekonominė ir socialinė infrastruktūra bei 
daroma žala aplinkai.

(2) Pastaraisiais metais kur kas dažniau 
atsitiko vis didesnės gaivalinės ir 
žmogaus sukeltos nelaimės, kuriose
žuvo žmonės, sunaikintas turtas, taip 
pat kultūros paveldas ir ekonominė ir 
socialinė infrastruktūra bei padaryta
žala aplinkai ir žmonių sveikatai.

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Taikant civilinės saugos priemones 
atsižvelgiama į visuomenės sveikatos 
aspektus, kadangi visos nelaimės fiziškai 
ir psichologiškai žaloja žmonės ir dėl 
padarytos žalos sunki našta dar ilgai 
tenka sveikatos priežiūros ir socialinėms 
sistemoms.

Pakeitimas 3
2 b konstatuojamoji dalis(nauja)

(2b) Civilinės saugos priemonės visų 
pirma turėtų būti naudingos 
nukentėjusiems piliečiams. Ši nauda ir jos 
mastas turėtų būti akivaizdūs, kad būtų 
aiškiai rodomas ES valstybių narių 
solidarumas.

Pakeitimas 4
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendrijos veiksmai siekiant įgyvendinti 
1991 m. liepos 8 d. Tarybos ir Taryboje 
susirinkusių valstybių narių Vyriausybių 
atstovų rezoliuciją dėl valstybių narių 
savitarpio pagalbos kilus gamtinei ar 
techninei nelaimei gerinimo padėjo 
apsaugoti žmones, aplinką ir turtą.
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 
komisijos (JT/EEK) konvencija dėl 
pramoninių avarijų tarptautinių padarinių, 
kurią Bendrija patvirtino Tarybos 
sprendimu 98/685/EB, padėjo dar labiau 
pagerinti pramoninių avarijų prevenciją ir 
veiksmus joms įvykus.

(3) Bendrijos veiksmai siekiant įgyvendinti 
1991 m. liepos 8 d. Tarybos ir Taryboje
susirinkusių valstybių narių Vyriausybių 
atstovų rezoliuciją dėl valstybių narių 
savitarpio pagalbos kilus gamtinei, 
radiologinei ar techninei nelaimei 
gerinimo padėjo apsaugoti žmones, aplinką 
ir turtą. Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisijos (JT/EEK) 
konvencija dėl pramoninių avarijų 
tarptautinių padarinių, kurią Bendrija 
patvirtino Tarybos sprendimu 98/685/EB, 
padėjo dar labiau pagerinti pramoninių 
avarijų prevenciją ir veiksmus joms 
įvykus.
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Pakeitimas 5
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sprendimu 2001/792/EB, Euratomas 
buvo sukurta Bendrijos sistema, 
palengvinanti glaudesnį bendradarbiavimą 
imantis civilinės saugos pagalbos 
priemonių (toliau – „sistema“), kurią
naudojant taip pat būtų atsižvelgiama į 
specialius atskirtų, atokiausių ir kitokių 
Bendrijos regionų ar salų poreikius. Per 
pastaruosius trejus metus gerokai 
padaugėjo šalių, kurios pageidavo 
pasinaudoti civilinės saugos pagalbos 
teikimo sistema. Minėta sistema turėtų būti 
patobulinta siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį ir akivaizdų Europos 
solidarumo įrodymą ir leisti sukurti 
galimybes Europai neatidėliotinai imtis 
civilinės saugos priemonių, kaip kad yra 
paraginusi Europos Vadovų Taryba 
susitikimo, kuris vyko 2005 m. sausio 16 ir 
17 d., išvadose ir Europos Parlamentas 
2005 m. sausio 13 d. rezoliucijoje dėl 
cunamio sukeltos katastrofos.

(4) Sprendimu 2001/792/EB, Euratomas 
buvo sukurta Bendrijos sistema, 
palengvinanti glaudesnį 
bendradarbiavimą imantis civilinės 
saugos pagalbos priemonių (toliau –
„sistema“), kurią naudojant taip pat būtų 
atsižvelgiama į specialius atskirtų, 
atokiausių ir kitokių Bendrijos regionų 
ar salų paramos ir pagalbos poreikius.
Reikėtų sukurti specializuotas pagalbos 
teikimo komandas, kad būtų galima 
geriau reaguoti į minėtuose regionuose 
susiklosčiusią padėtį ir šių regionų 
reikmes. Per pastaruosius trejus metus 
gerokai padaugėjo šalių, kurios 
pageidavo pasinaudoti civilinės saugos 
pagalbos teikimo sistema. Minėta 
sistema turėtų būti patobulinta siekiant 
užtikrinti veiksmingesnį ir akivaizdų 
Europos solidarumo įrodymą ir leisti 
sukurti galimybes Europai 
neatidėliotinai imtis civilinės saugos 
priemonių, kaip kad yra paraginusi 
Europos Vadovų Taryba susitikimo, 
kuris vyko 2005 m. sausio 16 ir 17 d., 
išvadose ir Europos Parlamentas 2005 
m. sausio 13 d. rezoliucijoje dėl 
cunamio sukeltos katastrofos.

Pakeitimas 6
6 konstatuojamoji dalis

(6) Sistema turėtų užtikrinti spartesnį 
civilinės saugos priemonių taikymą ištikus 
visų rūšių didžiosioms nelaimėms, įskaitant 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, 
technologines, radiacines ir ekologines 
avarijas, teroristų išpuolius ir atsitiktinę 
jūros taršą kaip numatyta 2000 m. gruodžio 

(6) Sistema turėtų užtikrinti spartesnį 
civilinės saugos priemonių taikymą 
atsitikus visų rūšių didžiosioms 
nelaimėms, įskaitant gaivalines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes, 
technologines, radiacines ir ekologines 
avarijas, Bendrijoje arba už jos ribų, 
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20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 2850/2000/EB, 
nustatančiame Bendrijos bendradarbiavimo 
atsitiktinės arba tyčinės jūros taršos srityje 
pagrindus. Gali susiklostyti tokia padėtis, 
kad ištikus visoms minėtoms nelaimėms, 
civilinės saugos pagalba turėtų papildyti 
civilinės saugos pagalbos teikimo 
galimybes, kurios yra prieinamos nelaimės 
ištiktai šaliai.

įskaitant teroristų išpuolius ir 
atsitiktinę ir tyčinę jūros taršą, kaip 
numatyta 2000 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 2850/2000/EB, 
nustatančiame Bendrijos 
bendradarbiavimo atsitiktinės arba 
tyčinės jūros taršos srityje pagrindus,
būtent – šio sprendimo 2 straipsnio b 
punkte. Gali susiklostyti tokia padėtis, 
kad ištikus visoms minėtoms 
nelaimėms, civilinės saugos pagalba 
turėtų papildyti civilinės saugos 
pagalbos teikimo galimybes, kurios yra 
prieinamos nelaimės ištiktai šaliai.

Pakeitimas 7
7 konstatuojamoji dalis

(7) Prevencija yra svarbi rūpinantis sauga
nuo gamtinio, techninio ir ekologinio 
pobūdžio nelaimių, ir reikėtų apsvarstyti 
tolesnius veiksmus prevencijos 
srityje. Bendrija, prisidėdama prie 
ankstyvo įspėjimo sistemų sukūrimo, 
valstybėms narėms turėtų padėti 
sutrumpinti pasirengties laiką, kurį jos 
sugaišta reaguodamos į gaivalines 
nelaimes. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis prieinamais 
informacijos šaltiniais.

(7) Prevencija yra svarbi saugantis nuo 
gamtinio, techninio ir ekologinio pobūdžio 
nelaimių, reikėtų apsvarstyti tolesnius 
veiksmus prevencijos srityje. Bendrija, 
prisidėdama prie ankstyvo įspėjimo ir 
pranešimo sistemų sukūrimo, valstybėms 
narėms turėtų padėti sutrumpinti 
pasirengties laiką, per kurį jos reaguoja į 
gaivalines nelaimes ir informuoja ES 
piliečius. Šios sistemos turėtų būti 
pritaikytos naudotis prieinamais 
informacijos šaltiniais.

Pakeitimas 8
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Žemėvalda ir žemės naudojimas 
sudaro svarbią nelaimių prevencijos ir 
padarinių sušvelninimo strategijų ir planų 
dalį. Taigi rengiant strategijas ir planus 
reikėtų laikytis integruotų ekologinių ir 
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gamtos išteklių valdymo metodų, 
mažinančių didelių nelaimių riziką.

Pakeitimas 9
8 konstatuojamoji dalis

(8) Valstybių narių ir Bendrijos lygmeniu 
reikia, kad būtų imamasi paruošiamųjų 
priemonių, padedančių ekstremalių 
situacijų metu greitai mobilizuoti pagalbos 
teikimo komandas, ir kad jos būtų 
pakankamai lanksčiai koordinuojamos, o 
per mokymo programas reikia užtikrinti 
veiksmingo reagavimo gebėjimą ir 
prireikus įvertinimo ir (arba) koordinavimo 
grupių, pagalbos teikimo komandų ir kitų 
išteklių teikimo darnumą. Kitos 
paruošiamosios priemonės apima
informacijos apie būtinus medicinos 
išteklius kaupimą ir naujų technologijų 
naudojimo skatinimą. Siekiant padėti 
plėtoti greito reagavimo civilinės saugos 
pajėgumus, reikėtų apsvarstyti papildomų 
civilinės saugos pagalbos teikimo modulių, 
sudarytų iš vienos ar daugiau valstybių 
narių išteklių, kūrimą.

(8) Valstybių narių ir Bendrijos lygmeniu 
reikia, kad būtų imamasi paruošiamųjų 
priemonių, padedančių ekstremalių 
situacijų metu greitai mobilizuoti pagalbos 
teikimo komandas, ir kad jos būtų 
pakankamai lanksčiai koordinuojamos, o 
per mokymo programas reikia užtikrinti 
veiksmingo reagavimo gebėjimą ir 
prireikus įvertinimo ir (arba) koordinavimo 
grupių, pagalbos teikimo komandų ir kitų 
išteklių teikimo darnumą. Kitos 
paruošiamosios priemonės apima
informacijos apie būtinus medicinos 
išteklius kaupimą, įrangos, kuri 
naudojama teikiant pagalbą, 
suderinamumo užtikrinimą ir naujų 
technologijų naudojimo skatinimą. Siekiant 
padėti plėtoti greito reagavimo civilinės 
saugos pajėgumus, reikėtų apsvarstyti 
papildomų civilinės saugos pagalbos 
teikimo modulių, sudarytų iš vienos ar 
daugiau valstybių narių išteklių, kūrimą.

Pakeitimas 10
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Gerai informuoti ir apsišvietę žmonės 
ne taip lengvai pažeidžiami. Kaip ankstyvo 
įspėjimo ir pranešimo sistemas 
papildančią priemonę Komisija turėtų 
pateikti nelaimingų atsitikimų ir nelaimių 
prevencijos strategiją (kaip ji pažadėjo 
savo 2002 m. darbo programoje 
(pranešimo COM(2001)0620 4 dalies 
trečias veiksmas, 10 psl.), kurią rengiant 
ypatingas dėmesys skiriamas piliečių, 
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ypač vaikų, informavimui ir mokymui.

Pakeitimas 11
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Siekiant užtikrinti tinkamą parengtį 
didžiosioms nelaimėms, veiksmingą jų 
prevenciją ir padarinių šalinimą, būtina 
surengti dideles informavimo kampanijas 
ir imtis visuomenės ir ypač jaunimo 
švietimo bei supratimo ugdymo iniciatyvų.

Pakeitimas 12
10 konstatuojamoji dalis

(10) Mechanizmas turėtų sudaryti sąlygas 
mobilizuoti pagalbos teikimą ir lengvinti 
jos koordinavimą, kad būtų galima padėti 
užtikrinti geresnę pirmiausia žmonių, taip 
pat aplinkos ir turto, įskaitant kultūros 
paveldą, saugą ir tuo būdu sumažinti 
žmonių gyvybių netektį, sužalojimus, 
materialinius nuostolius, ekonominę ir 
ekologinę žalą bei padaryti socialinės 
sanglaudos ir solidarumo tikslų siekimą 
labiau juntamą. Sustiprintas 
bendradarbiavimas civilinės saugos 
pagalbai teikti turėtų būti paremtas 
Bendrijos civilinės saugos struktūra, kurią 
sudaro stebėjimo ir informacijos centras, 
ekstremalioms situacijoms skirta bendra 
ryšių ir informacijos sistema, valdoma 
Komisijos, ir operatyviniai kontaktų centrai 
valstybėse narėse. Jis turėtų suteikti 
galimybę rinkti oficialiai patvirtintą 
informaciją apie ekstremalią situaciją, ją 
skleisti valstybėms narėms ir keistis 
intervencijų metu sukaupta patirtimi.

(10) Mechanizmas turėtų sudaryti sąlygas 
mobilizuoti pagalbos teikimą ir lengvinti 
jos koordinavimą, kad būtų galima padėti 
užtikrinti geresnę pirmiausia žmonių, taip 
pat jų sveikatos, aplinkos ir turto, įskaitant 
kultūros paveldą, apsaugą ir tuo būdu 
sumažinti žmonių gyvybių netektį, 
sužalojimus, materialinius nuostolius, 
ekonominę ir ekologinę žalą bei padaryti 
socialinės sanglaudos ir solidarumo tikslų 
siekimą labiau juntamą. Sustiprintas 
bendradarbiavimas civilinės saugos 
pagalbai teikti turėtų būti paremtas 
Bendrijos civilinės saugos struktūra, kurią 
sudaro stebėjimo ir informacijos centras, 
ekstremalioms situacijoms skirta bendra 
ryšių ir informacijos sistema, valdoma 
Komisijos, ir operatyviniai kontaktų centrai 
valstybėse narėse. Jis turėtų suteikti 
galimybę rinkti oficialiai patvirtintą 
informaciją apie ekstremalią situaciją, ją 
skleisti valstybėms narėms ir keistis 
intervencijų metu sukaupta patirtimi.
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Pakeitimas 13
16 konstatuojamoji dalis

(16) Bendrijos mechanizmas taip pat galėtų 
būti priemone, palengvinančia ir remiančia 
Europos Sąjungos sutarties V antraštinėje 
dalyje nurodytą krizių valdymą, remiantis
2003 m. rugsėjo 29 d. bendrą Tarybos ir 
Komisijos pareiškimu dėl Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmo taikymo 
krizėms valdyti , taip pat priemone, 
palengvinančia ir remiančią konsulinį 
bendradarbiavimą susidarius 
ekstremalioms situacijoms trečiosiose 
šalyse. Šalys kandidatės galėtų dalyvauti ir 
bendradarbiauti su kitomis trečiosiomis 
šalimis, kadangi tai padidintų mechanizmo 
našumą ir veiksmingumą.

(16) Bendrijos mechanizmas taip pat galėtų 
būti priemone, palengvinančia ir remiančia 
Europos Sąjungos sutarties V antraštinėje 
dalyje nurodytą krizių valdymą, remiantis 
2003 m. rugsėjo 29 d. bendrą Tarybos ir 
Komisijos pareiškimu dėl Bendrijos 
civilinės saugos mechanizmo taikymo 
krizėms valdyti, taip pat priemone, 
palengvinančia ir remiančią konsulinį 
bendradarbiavimą susidarius 
ekstremalioms situacijoms trečiosiose 
šalyse. Šalių kandidačių dalyvavimas ir
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
turėtų būti įmanomas, kadangi nelaimės 
trečiosiose šalyse gali turėti daug įtakos 
valstybėms narėms. Be to, toks 
dalyvavimas padidintų mechanizmo 
našumą ir veiksmingumą.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Apsauga, kurią turi užtikrinti 
mechanizmas, skirta pirmiausia žmonių, 
taip pat aplinkos ir turto, įskaitant kultūros 
paveldą, apsaugą Europos Sąjungos 
teritorijoje ir už jos ribų dėl gamtinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių, teroro aktų ir 
techninio, radiologinio arba ekologinio 
pobūdžio ekstremalių įvykių, įskaitant 
avarinę jūrų taršą (toliau – nepaprastos 
ekstremalios situacijos), atsižvelgiant į 
specialias izoliuotų, atokiausių ir kitų 
Bendrijos regionų ar salų reikmes.

2. Apsauga, kurią turi užtikrinti 
mechanizmas, skirta pirmiausia užtikrinti
piliečių saugą ir žmonių sveikatos taip pat 
aplinkos ir turto, įskaitant kultūros paveldą, 
apsaugą Europos Sąjungos teritorijoje ir už 
jos ribų dėl gamtinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių, teroro aktų ir techninio, 
radiologinio arba ekologinio pobūdžio 
ekstremalių įvykių, įskaitant avarinę ir 
tyčinę jūrų taršą, kaip nustatyta Sprendime 
Nr. 2850/2000/EB, (toliau – nepaprastos 
ekstremalios situacijos), atsižvelgiant į 
specialias izoliuotų, atokiausių ir kitų 
Bendrijos regionų ar salų reikmes.

Pakeitimas 15
2 straipsnio 1 punktas
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(1) valstybėse narėse pagalbai teikti 
susidarius ekstremalioms situacijoms 
esamų pagalbos teikimo komandų ir kitos 
paramos teikimo nustatymas, įskaitant 
kariuomenės išteklius ir pajėgumus, 
kuriuos galima skirti paremti civilinę 
saugą;

(1) valstybėse narėse pagalbai teikti 
susidarius ekstremalioms situacijoms 
esamų pagalbos teikimo komandų ir kitos 
paramos teikimo nustatymas, nustatant ir
kariuomenės išteklius ir pajėgumus, 
kuriuos galima skirti paremti civilinę 
saugą;

Pakeitimas 16
2 straipsnio 2 punktas

(2) pagalbos teikimo komandų ir kitos 
paramos teikimo, ekspertų , skirtų 
grupėms, atsakingoms už įvertinimą arba 
koordinavimą mokymo programos 
nustatymas ir įgyvendinimas;

(2) pagalbos teikimo komandų ir kitos 
paramos teikimo, ekspertų, skirtų grupėms, 
atsakingoms už įvertinimą arba 
koordinavimą mokymo programos 
nustatymas ir (arba) įgyvendinimas;


