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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, ar ko izveido Kopienas civilās aizsardzības 
mehānismu (pārstrādāts)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2006)0029)1,

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu un Euratom līguma 203. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0076/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu un Euratom līguma 119. panta otro daļu;

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

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

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis 
dabas un cilvēka izraisītu katastrofu 
biežums un smagums, paņemot cilvēku 
dzīvību, nopostot ekonomikas un sociālo 
infrastruktūru un radot kaitējumu videi.

(2) Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis 
dabas un cilvēka izraisītu katastrofu 
biežums un smagums, paņemot cilvēku 
dzīvību, nopostot īpašumus, tostarp 
kultūras mantojumu, ekonomikas un 
sociālo infrastruktūru un radot kaitējumu 
videi un sabiedrības veselībai.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Sabiedrības veselības dimensija 
jāiekļauj visās civilās aizsardzības 
intervencēs, paturot prātā, ka visas 
katastrofas ietekmē cilvēkus gan fiziski, 
gan psiholoģiski, uzliekot smagu slogu 
veselības un sociālās drošības sistēmām 
ievērojamu laikposmu pēc tam, kad 
intervences fāze ir beigusies.

Grozījums Nr. 3
2.b apsvērums (jauns)

(2b) Civilās aizsardzības jomas 
instrumentu izveides mērķim pirmām 
kārtām jābūt cietušo iedzīvotāju 
atbalstam. Šis atbalsts ir jāpadara 
pamanāms un izmērāms, lai uzskatāmi 
parādītu ES dalībvalstu solidaritāti.

Grozījums Nr. 4
3. apsvērums

(3) Kopienas rīcība, lai īstenotu 1991. gada 
8. jūlija Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūciju 
par savstarpējās palīdzības uzlabošanu 
starp dalībvalstīm stihiskas nelaimes vai 
tehnoloģiju izraisītas katastrofas gadījumā, 
ir palīdzējusi aizsargāt cilvēkus, vidi un 
lietas. ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
(UN/ECE) Konvencija par rūpniecības 
negadījumu pārrobežu iedarbību, ko 
Kopiena apstiprināja ar Padomes Lēmumu 
98/685/EK, ir palīdzējusi vēl vairāk 
uzlabot rūpniecības negadījumu novēršanu 
un vadību.

(3) Kopienas rīcība, lai īstenotu 1991. gada 
8. jūlija Padomes un dalībvalstu valdību 
pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūciju 
par savstarpējās palīdzības uzlabošanu 
starp dalībvalstīm stihiskas nelaimes, 
radioloģiskas vai tehnoloģiju izraisītas 
katastrofas gadījumā, ir palīdzējusi 
aizsargāt cilvēkus, vidi un lietas. ANO 
Eiropas Ekonomikas komisijas (UN/ECE) 
Konvencija par rūpniecības negadījumu 
pārrobežu iedarbību, ko Kopiena 
apstiprināja ar Padomes Lēmumu 
98/685/EK, ir palīdzējusi vēl vairāk 
uzlabot rūpniecības negadījumu novēršanu 
un vadību.

Grozījums Nr. 5
4. apsvērums



PR\617028LV.doc 7/19 PE 374.274v01-00

LV

(4) Ar Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom, tika 
izveidots Kopienas mehānisms, lai 
veicinātu pastiprinātu sadarbību civilās 
aizsardzības palīdzības intervenču jomā 
(turpmāk tekstā – mehānisms), kurā arī
ņemtas vērā Kopienas atsevišķu, attālāku 
un citu apgabalu un salu īpašās vajadzības. 
Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis to 
valstu skaits, kas izmanto mehānismu 
civilās aizsardzības palīdzībai. Mehānisms 
ir jānostiprina, lai sniegtu efektīvāku un 
redzamāku Eiropas solidaritātes 
pierādījumu un nodrošinātu Eiropas ātrās 
reaģēšanas spējas attīstību saskaņā ar 
aicinājumu, ko paudusi Eiropadome 
2005. gada 16. un 17. jūnija sanāksmes 
secinājumos un Eiropas Parlaments 
2005. gada 13. janvāra rezolūcijā par 
cunami katastrofu.

(4) Ar Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Lēmumu 2001/792/EK, Euratom, tika 
izveidots Kopienas mehānisms, lai 
veicinātu pastiprinātu sadarbību civilās 
aizsardzības palīdzības intervenču jomā 
(turpmāk tekstā – mehānisms), kurā ņemtas 
vērā arī palīdzības un atbalsta 
saņemšanas īpašās vajadzības Kopienas 
izolētos, attālākos un citos apgabalos un 
salās. Specializētām intervences vienībām 
jābūt pieejamām, lai nodrošinātu labāku 
reaģēšanu uz situācijām un vajadzībām 
šādos reģionos. Pēdējos gados ir 
ievērojami pieaudzis to valstu skaits, kas 
izmanto mehānismu civilās aizsardzības 
palīdzībai. Mehānisms ir jānostiprina, lai 
sniegtu efektīvāku un redzamāku Eiropas 
solidaritātes pierādījumu un nodrošinātu 
Eiropas ātrās reaģēšanas spējas attīstību 
saskaņā ar aicinājumu, ko paudusi 
Eiropadome 2005. gada 16. un 17. jūnija 
sanāksmes secinājumos un Eiropas 
Parlaments 2005. gada 13. janvāra 
rezolūcijā par cunami katastrofu. 

Grozījums Nr. 6
6. apsvērums

(6) Mehānismam būtu jāveicina civilās 
aizsardzības reaģēšana uz visa veida lielām 
ārkārtējām situācijām, tostarp dabas un 
cilvēka izraisītām katastrofām, tehnoloģijas 
izraisītām katastrofām, radioloģiskām vai
vides avārijām, terorisma aktiem un 
nejaušu jūras piesārņošanu, kura paredzēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. decembra Lēmumā 
Nr. 2850/2000/EK, ar ko izveido Kopienas 
sadarbības sistēmu nejaušas vai apzinātas 
jūras piesārņošanas jomā. Civilās 
aizsardzības palīdzību var pieprasīt visās 
šajās situācijās, lai papildinātu cietušās 
valsts reaģēšanas spēju.

(6) Mehānismam būtu jāveicina civilās 
aizsardzības reaģēšana uz visa veida lielām 
ārkārtējām situācijām, tostarp dabas un 
cilvēka izraisītām katastrofām, tehnoloģijas 
izraisītām katastrofām, radioloģiskām un
vides avārijām Kopienā un ārpus tās, 
tostarp terorisma aktiem un nejaušu vai 
apzinātu jūras piesārņošanu, kura 
paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. decembra Lēmumā 
Nr. 2850/2000/EK, ar ko izveido Kopienas 
sadarbības sistēmu nejaušas vai apzinātas 
jūras piesārņošanas jomā, un it īpaši tā 
2. panta b) apakšpunkta pirmajā daļā. 
Civilās aizsardzības palīdzību var pieprasīt 
visās šajās situācijās, lai papildinātu 
cietušās valsts reaģēšanas spēju.
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Grozījums Nr. 7
7. apsvērums

(7) Novēršanai ir būtiska nozīme 
aizsardzībā pret stihiskām nelaimēm, 
tehnoloģijas izraisītām katastrofām un 
vides katastrofām, un tai būtu vajadzīga 
turpmākas rīcības izvērtēšana. Veicinot 
agrīnās brīdināšanas sistēmas turpmāku 
attīstību, Kopienai jāpalīdz dalībvalstīm 
samazināt sagatavošanās laiku, kas 
vajadzīgs, lai reaģētu uz dabas katastrofām. 
Šajās sistēmās ir jāņem vērā pastāvošie 
informācijas avoti.

(7) Novēršanai ir būtiska nozīme 
aizsardzībā pret stihiskām nelaimēm, 
tehnoloģijas izraisītām katastrofām un 
vides katastrofām, un tai būtu vajadzīga 
turpmākas rīcības izvērtēšana. Veicinot 
agrīnās brīdināšanas un trauksmes sistēmu
turpmāku attīstību, Kopienai jāpalīdz 
dalībvalstīm samazināt sagatavošanās 
laiku, kas vajadzīgs, lai reaģētu uz dabas 
katastrofām un brīdinātu ES iedzīvotājus. 
Šajās sistēmās ir jāņem vērā pastāvošie 
informācijas avoti.

Grozījums Nr. 8
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Zemes apsaimniekošana un 
izmantošana ir katastrofu novēršanas un 
mazināšanas plānu un politiku svarīga 
daļa. Tāpēc plāniem un politikām 
vajadzētu izmantot vides un dabas resursu 
integrētas pārvaldības metodes, kas ietver 
katastrofu riska samazināšanu.

Grozījums Nr. 9
8. apsvērums

(8) Sagatavošanās pasākumi jāveic 
dalībvalstīs un Kopienā, kas ar vajadzīgo 
elastīgumu ļautu ātri un koordinēti 
mobilizēt ārkārtējo situāciju intervences 
palīdzības vienības un lai nodrošinātu, 
izmantojot apmācības programmu, spēju 
efektīvi reaģēt un to, ka novērtēšanas 
un/vai koordinācijas vienības, palīdzības 
vienības un citi vajadzīgie resursi ir 
efektīvi papildinoši. Citi sagatavošanās 
pasākumi iekļauj tās informācijas 
apkopošanu, kas saistīta ar vajadzīgiem 
medicīnas resursiem un jaunu tehnoloģiju 
izmantošanas aktivizēšanu. Ir jāapsver tādu 
papildu civilās aizsardzības palīdzības 
moduļu izstrāde, kuros ir vienas vai 

(8) Sagatavošanās pasākumi jāveic 
dalībvalstīs un Kopienā, kas ar vajadzīgo 
elastīgumu ļautu ātri un koordinēti 
mobilizēt ārkārtējo situāciju intervences 
palīdzības vienības un lai nodrošinātu, 
izmantojot apmācības programmu, spēju 
efektīvi reaģēt un to, ka novērtēšanas 
un/vai koordinācijas vienības, palīdzības 
vienības un citi vajadzīgie resursi ir 
efektīvi papildinoši. Citi sagatavošanās 
pasākumi iekļauj tās informācijas 
apkopošanu, kas saistīta ar vajadzīgiem 
medicīnas resursiem, nodrošinot 
intervencēs izmantojamo iekārtu 
savietojamību un jaunu tehnoloģiju 
izmantošanas aktivizēšanu. Ir jāapsver tādu 
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vairāku dalībvalstu resursi, lai veicinātu 
civilās aizsardzības ātrās reaģēšanas spējas 
attīstību.

papildu civilās aizsardzības palīdzības 
moduļu izstrāde, kuros ir vienas vai 
vairāku dalībvalstu resursi, lai veicinātu 
civilās aizsardzības ātrās reaģēšanas spējas 
attīstību.

Grozījums Nr. 10
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Informēti un izglītoti iedzīvotāji ir 
labāk aizsargāti. Tādēļ papildus agrīnās 
brīdināšanas un trauksmes sistēmu 
attīstīšanai Komisijai jāsagatavo integrēta 
stratēģija pret negadījumiem un 
katastrofām (kā paredzēts tās 2002. gada 
darba programmā (COM(2001)0620, 
4. punkta 3. būtiskais pasākums, 10. lpp.), 
īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotāju, jo 
sevišķi bērnu, informēšanai un 
apmācīšanai.

Grozījums Nr. 11
8.b apsvērums (jauns)

(8b) Lai nodrošinātu un veicinātu efektīvu 
profilaksi, sagatavotību un reaģēšanu 
lielās ārkārtas situācijās, ir jāveic plašas 
informācijas kampaņas, kā arī jāīsteno 
izglītības un izpratnes veicināšanas 
iniciatīvas, kas paredzētas sabiedrībai, jo 
sevišķi jauniešiem.

Grozījums Nr. 12
10. apsvērums

(10) Mehānismam jābūt ar iespējām 
mobilizēt palīdzības intervences vienības 
un veicināt to koordināciju, lai palīdzētu 
nodrošināt labāku, pirmkārt, cilvēku, kā arī 
vides un mantas, tajā skaitā kultūras 
mantojuma aizsardzību, tādējādi mazinot 
cilvēku dzīvību zaudējumus, traumas, 
materiālos zaudējumus, ekonomikas un 
vides kaitējumu un padarot jūtamāku 

(10) Mehānismam jābūt ar iespējām 
mobilizēt palīdzības intervences vienības 
un veicināt to koordināciju, lai palīdzētu 
nodrošināt labāku, pirmkārt, cilvēku, kā arī 
sabiedrības veselības, vides un mantas, tajā 
skaitā kultūras mantojuma aizsardzību, 
tādējādi mazinot cilvēku dzīvību 
zaudējumus, traumas, materiālos 
zaudējumus, ekonomikas un vides 
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sociālās kohēzijas un solidaritātes mērķu 
sasniegšanu. Pastiprinātai sadarbībai 
civilās aizsardzības palīdzības jomā ir 
jābalstās uz Kopienas civilās aizsardzības 
struktūru, kurā ir monitoringa un 
informācijas centrs un kopīgās sistēmas 
sakaru un informācijas nodrošināšanai 
ārkārtējās situācijās, kuru pārvalda 
Komisija un operatīvie kontaktpunkti 
dalībvalstīs. Tam jānodrošina sistēma 
apstiprinātas ārkārtējo situāciju 
informācijas savākšanai, šīs informācijas 
izplatīšanai dalībvalstīm un no intervencēm 
gūtās pieredzes apmaiņai.

kaitējumu un padarot jūtamāku sociālās 
kohēzijas un solidaritātes mērķu 
sasniegšanu. Pastiprinātai sadarbībai 
civilās aizsardzības palīdzības jomā ir 
jābalstās uz Kopienas civilās aizsardzības 
struktūru, kurā ir monitoringa un 
informācijas centrs un kopīgās sistēmas 
sakaru un informācijas nodrošināšanai 
ārkārtējās situācijās, kuru pārvalda 
Komisija un operatīvie kontaktpunkti 
dalībvalstīs. Tam jānodrošina sistēma 
apstiprinātas ārkārtējo situāciju 
informācijas savākšanai, šīs informācijas 
izplatīšanai dalībvalstīm un no intervencēm 
gūtās pieredzes apmaiņai.

Grozījums Nr. 13
16. apsvērums

(16) Kopienas mehānisms varētu arī būt 
līdzeklis Līguma par Eiropas Savienību V 
sadaļā minētās krīzes pārvarēšanas 
veicināšanai un atbalstīšanai saskaņā ar 
Padomes un Komisijas 2003. gada 
29. septembra Kopīgo deklarāciju par 
Kopienas civilās aizsardzības mehānisma 
izmantošanu krīzes situāciju vadībā, kā arī 
konsulārās sadarbības veicināšanai un 
atbalstīšanai ārkārtējās situācijās trešās 
valstīs. Jābūt iespējamai kandidātvalstu 
dalībai un sadarbībai ar citām trešām 
valstīm, jo tas palielinātu mehānisma 
efektivitāti un iedarbīgumu.

(16) Kopienas mehānisms varētu arī būt 
līdzeklis Līguma par Eiropas Savienību V 
sadaļā minētās krīzes pārvarēšanas 
veicināšanai un atbalstīšanai saskaņā ar 
Padomes un Komisijas 2003. gada 
29. septembra Kopīgo deklarāciju par 
Kopienas civilās aizsardzības mehānisma 
izmantošanu krīzes situāciju vadībā, kā arī 
konsulārās sadarbības veicināšanai un 
atbalstīšanai ārkārtējās situācijās trešās 
valstīs. Jābūt iespējamai kandidātvalstu 
dalībai un sadarbībai ar trešām valstīm, jo 
ārkārtas situācijām trešās valstīs var būt 
būtiska ietekme uz dalībvalstīm. Šāda 
dalība arī palielinātu mehānisma 
efektivitāti un iedarbīgumu.

Grozījums Nr. 14
1. panta 2. punkta 1. daļa

2. Aizsardzība, ko nodrošinās mehānisms, 
ietvers, pirmkārt, cilvēku, kā arī vides un 
mantas, to skaitā kultūras mantojuma 
aizsardzību stihiskās nelaimēs, un cilvēka 
izraisītās katastrofās, terorisma aktos un 
tehnoloģiju izraisītās katastrofās, 
radioloģiskās vai vides avārijās, to skaitā 

2. Aizsardzība, ko nodrošinās mehānisms, 
ietvers, pirmkārt, iedzīvotāju drošību un 
sabiedrības veselību, kā arī vides un 
mantas, to skaitā kultūras mantojuma 
aizsardzību stihiskās nelaimēs un cilvēka 
izraisītās katastrofās, terorisma aktos un 
tehnoloģiju izraisītās katastrofās, 
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nejauša jūras piesārņošana (turpmāk „lielas 
ārkārtējās situācijas”), kuras notiek 
Kopienā vai ārpus tās, ņemot vērā 
atsevišķu, attālāku un citu reģionu vai 
Kopienas salu īpašās vajadzības.

radioloģiskās vai vides avārijās, to skaitā 
nejauša vai apzināta jūras piesārņošana, kā 
paredzēts Lēmumā Nr. 2850/2000/EK
(turpmāk „lielas ārkārtējās situācijas”), 
kuras notiek Kopienā vai ārpus tās, ņemot 
vērā izolētu, attālāku un citu reģionu vai 
Kopienas salu īpašās vajadzības.

Grozījums Nr. 15
2. panta 1. punkts

(1) to palīdzības vienību un pārējā tāda 
intervences atbalsta identifikācija, kas 
pieejams dalībvalstīs, lai palīdzētu 
intervencei ārkārtējās situācijās, ieskaitot 
militāros līdzekļus un iespējas, kas
pieejamas civilās aizsardzības atbalstam;

(1) to palīdzības vienību un pārējā tāda 
intervences atbalsta identifikācija, kas 
pieejams dalībvalstīs, lai palīdzētu 
intervencei ārkārtējās situācijās, ieskaitot to
militāro līdzekļu un iespēju identifikāciju, 
kuras var darīt pieejamas civilās 
aizsardzības atbalstam;

Grozījums Nr. 16
2. panta 2. punkts

(2) palīdzības vienību un cita intervences 
atbalsta, kā arī par novērtēšanu vai 
koordināciju atbildīgo vienību ekspertu 
apmācības programmas noteikšana un 
īstenošana;

(2) palīdzības vienību un cita intervences 
atbalsta, kā arī par novērtēšanu un/vai 
koordināciju atbildīgo vienību ekspertu 
apmācības programmas noteikšana un 
īstenošana;

Grozījums Nr. 17
2. panta 3. punkts

(3) darba grupas, semināri un 
eksperimentāli projekti attiecībā uz 
galvenajiem intervenču aspektiem;

(3) apmācība, sanāksmes, apmaiņa ar 
darbiniekiem un ekspertiem, 
vingrinājumi, darba grupas, semināri un 
eksperimentāli projekti attiecībā uz 
galvenajiem intervenču aspektiem, lai 
uzlabotu profilaksi, sagatavotību un 
efektīvu reaģēšanu uz lielām ārkārtas 
situācijām;

Grozījums Nr. 18
2. panta 4. punkts
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(4) par novērtēšanu vai koordināciju 
atbildīgo vienību izveide un nosūtīšana;

(4) par novērtēšanu un/vai koordināciju 
atbildīgu un attiecīgi apgādātu un 
aprīkotu ekspertu, sadarbības 
koordinatoru un vienību izveide un 
nosūtīšana;

Grozījums Nr. 19
2. panta 7. punkts

(7) agrīnās brīdināšanas sistēmu izveide, 
ņemot vērā pastāvošos informācijas avotus, 
lai dalībvalstīm un MIC nodrošinātu ātrās 
reaģēšanas iespēju; 

(7) agrīnās brīdināšanas sistēmu izveide, 
ņemot vērā pastāvošos informācijas avotus, 
lai dalībvalstīm un MIC nodrošinātu ātrās 
reaģēšanas iespēju, kā arī iespēju informēt 
un brīdināt iedzīvotājus katastrofas 
apdraudētajās zonās, visā ES izmantojot 
vienotus signālus un procedūras;

Grozījums Nr. 20
2. panta 8. punkts

(8) kārtības noteikšana attiecībā uz 
transportu, loģistiku un citu atbalstu 
Kopienas līmenī; 

(8) kārtības noteikšana un vadība,
nodrošinot glābšanas vienību un 
aprīkojuma transportu, loģistikas atbalstu
un izmantojamā aprīkojuma 
savietojamību, kā arī citu atbalstu 
Kopienas līmenī, lai veicinātu intervences; 

Grozījums Nr. 21
2. panta 8.a punkts (jauns)

(8.a) tādas kārtības izveide, kas veicinātu 
un atbalstītu palīdzību ES pilsoņiem 
ārkārtas situācijās trešās valstīs;

Grozījums Nr. 22
2.a pants (jauns)

2.a pants
Šajā lēmumā:
(a) „liela ārkārtas situācija” ir ikviens 
notikums vai situācija, kas kaitīgi ietekmē 
vai var kaitīgi ietekmēt cilvēkus, 
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sabiedrības veselību, īpašumu, kultūras 
mantojumu vai vidi un ko izraisījusi 
dabas, rūpnieciska vai tehnoloģiska 
katastrofa, tostarp jūras piesārņojums, vai 
terorisma akts;
(b) „sagatavotība” ir iepriekš veikta 
darbība, lai nodrošinātu efektīvu ātro 
reaģēšanu uz bīstamību, ieskaitot 
savlaicīgu un efektīvu agrīno brīdināšanu 
un cilvēku un īpašuma pagaidu 
evakuāciju no apdraudētajām vietām;
(c) „agrīnais brīdinājums” ir savlaicīga 
un efektīva informācijas sniegšana, kas 
ļauj veikt rīcību, lai izvairītos no riskiem 
vai mazinātu tos un nodrošinātu gatavību 
efektīvi reaģēt;
(d) „ātrā reaģēšana” ir darbība, ko lielā 
ārkārtas situācijā vai pēc tās veic saistībā 
ar šādas situācijas tūlītējām sekām.

Grozījums Nr. 23
3. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izvēlas ekspertus, ko var 
izsaukt darbā ārkārtējās situācijas vietā par 
novērtēšanu vai koordināciju atbildīgā 
vienībā;

2. Dalībvalstis izvēlas ekspertus, ko var 
izsaukt darbā ārkārtējās situācijas vietā par 
novērtēšanu un/vai koordināciju atbildīgā 
vienībā;

Grozījums Nr. 24
3. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis strādā, lai attīstītu civilās 
aizsardzības intervences moduļus, kuros 
ietilpst vienas vai vairāku dalībvalstu 
resursi, ko var izmantot ļoti īsā laikā 
atbalsta funkciju veikšanai vai prioritāru 
vajadzību izpildei.

3. Dalībvalstis strādā, lai attīstītu civilās 
aizsardzības intervences moduļus, kuros 
ietilpst vienas vai vairāku dalībvalstu 
resursi, ko var izmantot ļoti īsā laikā, it 
īpaši prioritāru vajadzību izpildei, kā arī 
atbalsta funkciju veikšanai.

Grozījums Nr. 25
4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) veicina agrīnās brīdināšanas sistēmu (c) veicina agrīnās brīdināšanas sistēmu 
attīstību ES pilsoņu vajadzībām attiecībā 
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attīstību dalībvalstu un MIC vajadzībām; uz katastrofām, kas ietekmē ES teritoriju, 
un ņemot vērā pastāvošos informācijas 
avotus, lai dalībvalstis un MIC varētu ātri 
reaģēt;

Grozījums Nr. 26
4. panta 1. punkta h) apakšpunkts

(h) veic pasākumus, lai veicinātu 
palīdzības intervences resursu 
transportēšanu, un nosaka spēju mobilizēt 
papildu transporta līdzekļus, kas 
nepieciešami tam, lai nodrošinātu ātru 
reaģēšanu uz lielām ārkārtējām situācijām;

(h) veic pasākumus, lai veicinātu un 
nodrošinātu savlaicīgu palīdzības 
intervences resursu transportēšanu, un 
nosaka spēju īsā laikā mobilizēt papildu 
transporta līdzekļus un aprīkojumu, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu ātru 
reaģēšanu uz lielām ārkārtējām situācijām;

Grozījums Nr. 27
4. panta 1. punkta i) apakšpunkts

(i) veido spēju sniegt loģistikas 
pamatatbalstu ekspertiem un veicina 
loģistikas un citu moduļu mobilizāciju, lai 
atbalstītu dalībvalstu vienības, kas piedalās 
Kopienas civilās aizsardzības palīdzības 
intervencēs;

(i) veido spēju sniegt loģistikas 
pamatatbalstu ekspertiem, sadarbības 
koordinatoriem, novērotājiem un 
palīdzības vienībām un veicina loģistikas 
un citu moduļu mobilizāciju, lai atbalstītu 
dalībvalstu vienības, kas piedalās Kopienas 
civilās aizsardzības palīdzības intervencēs;

Grozījums Nr. 28
4. panta 2. punkts

2. Komisija nosaka apmācības programmu, 
lai uzlabotu civilās palīdzības intervences 
koordināciju, nodrošinot savietojamību un 
komplementaritāti starp palīdzības 
vienībām, kas noteiktas 3. panta 1. punktā, 
intervences moduļiem, kas minēti 3. panta 
3. punktā, vai attiecīgā gadījumā citu 
intervences atbalstu, kas noteikts 3. panta 
4. punktā, un paaugstinot 3. panta 2. punktā 
minēto novērtēšanas ekspertu kompetenci. 
Programmā iekļauj kopīgas mācības un 
praktiskās nodarbības un apmaiņas 
sistēmu, ar kuras starpniecību indivīdus var 
pārcelt uz vienībām citās dalībvalstīs.

2. Komisija nosaka apmācības programmu, 
lai uzlabotu civilās palīdzības intervences 
koordināciju, nodrošinot savietojamību un 
komplementaritāti starp palīdzības 
vienībām, kas noteiktas 3. panta 1. punktā, 
intervences moduļiem, kas minēti 3. panta 
3. punktā, vai attiecīgā gadījumā citu 
intervences atbalstu, kas noteikts 3. panta 
4. punktā, un paaugstinot 3. panta 2. punktā 
minēto novērtēšanas ekspertu kompetenci, 
kā arī skarto iedzīvotāju turpmākās 
aprūpes kvalitāti. Programmā iekļauj 
kopīgas mācības un praktiskās nodarbības 
un apmaiņas sistēmu, ar kuras starpniecību 
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indivīdus var pārcelt uz vienībām citās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 29
8. panta 1. punkts

1. Jebkura dalībvalsts, kurai ir izteikta 
prasība pēc palīdzības, ātri nosaka, vai tā 
var sniegt prasīto palīdzību, un informē 
prasību iesniegušo dalībvalsti par to ar 
MIC starpniecību vai tieši, norādot visas 
tādas palīdzības apjomu un noteikumus, 
kādu tā var sniegt. Ja dalībvalsts tieši 
informē prasību iesniegušo dalībvalsti, tā 
arī attiecīgi informē MIC.

1. Jebkura dalībvalsts, kurai ir izteikta 
prasība pēc palīdzības, ātri nosaka, vai tā 
var sniegt prasīto palīdzību, un informē 
prasību iesniegušo dalībvalsti par to ar 
MIC starpniecību vai tieši, norādot visas 
tādas palīdzības apjomu un noteikumus, 
kādu tā var sniegt. Ja dalībvalsts tieši 
informē prasību iesniegušo dalībvalsti, tā 
arī attiecīgi informē MIC. MIC sniedz 
informāciju dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 30
9. panta 1. punkta 3. daļa

Ārkārtējās situācijās, kurās palīdzību 
sniedz gan atbilstīgi mehānismam, gan 
atbilstīgi 1996. gada 20. jūnija Regulai 
(EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina kopējās reaģēšanas 
efektivitāti, saskanību un 
komplementaritāti.

Ārkārtējās situācijās, kurās palīdzību 
sniedz gan atbilstīgi mehānismam, gan 
atbilstīgi 1996. gada 20. jūnija Regulai 
(EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību, 
Komisija nodrošina kopējās reaģēšanas 
efektivitāti, saskanību un 
komplementaritāti. Jānodrošina, lai starp 
intervences centieniem saskaņā ar šiem 
abiem instrumentiem nebūtu konfliktu vai 
dubultošanās.

Grozījums Nr. 31
10.a pants (jauns)

10.a pants
Papildu transporta līdzekļi un loģistikas 
atbalsts jāsniedz ar atbilstošu
starptautisku publisko konkursu 
procedūrām, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem ES publiskā iepirkuma tiesību 
aktiem, neizmantojot „drošības” 
izņēmuma klauzulu.
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Grozījums Nr. 32
13. panta 5.a punkts (jauns)

(5.a) moduļi, kā paredzēts 3. panta 
3. punktā;

Grozījums Nr. 33
13. panta 5.b punkts (jauns)

(5.b) agrīnā brīdinājuma sistēmas, kā 
paredzēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā;

Grozījums Nr. 34
13. panta 8.a punkts (jauns)

(8.a) vadlīnijas agrīnā brīdinājuma un 
trauksmes sistēmu izveidei un savstarpējai 
savienošanai, kā arī iedzīvotāju 
informēšanai un apmācībai par to, kā 
rīkoties ārkārtas situācijā.

Grozījums Nr. 35
14. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar 13. pantu priekšlikumā Padomes 
Regulai, ar ko izveido Ātrās reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām 
ārkārtējām situācijām. 

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar 13. pantu priekšlikumā Padomes 
Regulai, ar ko izveido Ātrās reaģēšanas un 
sagatavotības instrumentu lielām 
ārkārtējām situācijām, un kurā iekļauj 
vietējo un reģionālo pašvaldību 
pārstāvjus.

Grozījums Nr. 36
15. panta 1. punkts

Komisija ik gadus iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šā lēmuma īstenošanu, norādot pievienoto 
vērtību, ko ES iedzīvotājiem un it īpaši 
skartajiem iedzīvotājiem sniegusi 
Kopienas rīcība.
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Komisija šā lēmuma piemērošanu izvērtē
ik pēc trīs gadiem no datuma, kad tas 
izziņots un nosūta minētās izvērtēšanas 
slēdzienus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Komisija ik pēc trīs gadiem no dienas, kad 
šis lēmums izziņots, izvērtē arī tā 
piemērošanu un nosūta minētās 
izvērtēšanas secinājumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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PASKAIDROJUMS

Ierosinātā pārstrādātā versija, lai gan ievēro vispārējo pieeju Kopienas civilās aizsardzības 
mehānismam, kas izveidots 2001. gadā, tomēr spēkā esošajā Padomes lēmumā ievieš vairākus 
uzlabojumus, lai stiprinātu atbalsta un papildinošo rīcību, kura Kopienai ļaus vienoti palīdzēt 
tiem, kurus skārušas lielas ārkārtas situācijas. Tajā pašā laikā pārstrādātā versija papildina 
agrāk iesniegto priekšlikumu par Ātrās reaģēšanas un sagatavotības instrumentu. Kamēr 
minētais priekšlikums sniedz juridisku pamatu civilās aizsardzības rīcības finansēšanai jaunā 
finanšu plāna periodā, jaunais priekšlikums groza lietošanas noteikumus, kas nosaka 
Kopienas Civilās aizsardzības mehānisma darbību, un sniedz juridisku pamatu jaunai 
Kopienas rīcībai šajā jomā.

Turpmākas rīcības iemesli

1. Iedzīvotāji ir tieši skarti
Iedzīvotāju aizsargāšana pret negadījumiem un katastrofām attiecas uz visiem Eiropas pilsoņu 
ikdienas dzīves aspektiem. Iedzīvotāji visus ar drošību un aizsardzību saistītos jautājumus 
(nodarbinātība, sociālā un finansiālā drošība, dzīves un darba vide, aizsardzība pret ārējiem un 
iekšējiem draudiem utt.) uzskata par ļoti svarīgiem. Iepriekšējos trijos gados ievērojami ir 
pieaudzis dalībvalstu, kandidātvalstu un jaunattīstības valstu pieprasījumu skaits, lai saņemtu 
palīdzību no Civilās aizsardzības mehānisma, reaģējot uz katastrofām, kuras pārsniedz valstu 
iespējas veikt atbildes pasākumus.

2. Ekonomiskā dimensija 
Eiropa un pārējā pasaule saskaras ar visa veida apdraudējumiem. Saistītais risks (t. i., 
sagaidāmie zaudējumi) ir augsts ne tikai attiecībā uz cilvēku dzīvībām, bet arī attiecībā uz 
ekonomiskiem zaudējumiem un traumām (it īpaši psiholoģiskām). Tā saukto šoka traucējumu 
pēc negadījuma/katastrofas izraisītās traumas un ietekme rada milzīgus 
ekonomiskus/apdrošināšanas zaudējumus un uzliek lielu slogu veselības un sociālās drošības 
sistēmām.
No apdrošināšanas nozares saņemtie dati parāda, ka ekonomiskie un apdrošinātie zaudējumi 
no dabas un tehnoloģiskām katastrofām palielinās visā pasaulē. Pašlaik dabas katastrofu 
izraisītie ekonomiskie zaudējumi pasaules mērogā divkāršojas ik pēc desmit gadiem. Ja 
pašreizējās tendences saglabāsies, nākamajā desmitgadē ikgadējo zaudējumu apjoms tuvosies 
EUR 150 miljardiem. 

Šis priekšlikums rada iespēju apvienot resursus un tādējādi sekmēt apjomradītus ietaupījumus 
tādās jomās kā loģistika un transports, līdz ar to uzlabojot nepietiekamo resursu izmantojumu.

3. Eiropas un profilakses dimensija 
Lai gan negadījumu vai katastrofu gadījumā vietējā līmenī vienmēr strādās ārkārtas dienesti, 
tomēr daudziem elementiem saistībā ar civilās aizsardzības pasākumu dažādām fāzēm ir arī 
Eiropas dimensija (piemēram, standartizācija), it īpaši tādās specifiskās jomās kā ķimikālijas, 
transports, būvniecība, telekomunikācijas un veselība.

Visbeidzot, ar civilo aizsardzību saistīto pasākumu lielākā daļa ir īpaši pamanāma krīžu laikā. 
Tomēr efektivitāte ir atkarīgi no darba, kas paveikts pirms negadījuma vai katastrofas gan 



PR\617028LV.doc 19/19 PE 374.274v01-00

LV

veicot profilaktiskos pasākumus, gan nodrošinot sagatavotību un iespējas mazināt katastrofu. 
Faktiski mēs varam daudz paveikt, izmantojot šim jautājumam sistemātisku pieeju un izskatot 
šo jautājumu kā daudznozaru pasākumu, kurā vajadzīga intensīva koordinācija. 

Secinājumi

Referents uzskata civilo aizsardzību par kompleksu sistēmu, kurā ir trīs svarīgas fāzes, t. i., 
profilakse (ieskaitot riska mazināšanu), intervence (ieskaitot sagatavotību) un atjaunošana 
(ieskaitot analīzi pēc katastrofas). Civilā aizsardzība papildus ir atkarīga arī no trim 
horizontālām darbībām, t. i., no riska novērtēšanas, vadības, kontroles un komunikācijas un, 
visbeidzot, informācijas un apmācības.

Referents atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas lēmuma priekšlikumā, tomēr vēlētos jautājumu 
par iedzīvotāju informēšanu par potenciālajiem riskiem uzskatīt pat svarīgu sagatavotības 
elementu, it īpaši katastrofu apdraudētās zonās. Turklāt zemes apsaimniekošana un zemes 
izmantojums ir svarīgi instrumenti katastrofu novēršanai un ietekmes mazināšanai. Tiem jābūt 
katastrofu riska mazināšanas plānu un pārvaldības integrālai daļai.

Referents izsaka nožēlu, ka ne sākotnējā lēmumā, ne pārstrādātajā lēmumā nav iekļautas 
definīcijas terminiem „liela ārkārtas situācija”, „agrīns brīdinājums”, „ātrā reaģēšana” un 
„sagatavotība”. Viņš uzskata, ka šie termini būtu jāizskata kontekstā ar definīcijām, kas 
sniegtas ANO Humāno lietu departamenta 1992. gada janvārī publicētajā „Starptautiski 
apstiprinātajā ar katastrofu pārvaldību saistīto terminu glosārijā”, kā arī kontekstā ar 
definīcijām Eiropas Parlamenta normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu Padomes regulai, ar 
ko izveido Ātrās reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtas situācijām.

Referents uzskata, ka sabiedrības veselības komponentei visās civilās aizsardzības intervencēs 
ir jāpiešķir pienācīga nozīme, ņemot vērā, ka visas katastrofas cilvēkus ietekmē gan fiziski, 
gan psiholoģiski un katastrofu sekas gan veselības, gan sociālās drošības sistēmām uzliek 
smagu slogu uz ilgu laiku pēc intervences fāzes pabeigšanas.

Viņš atbalsta arī atsauci par militārā aprīkojuma izmantošanu civilās aizsardzības 
atbalstīšanai, jo šādas atsauces neiekļaušana pieļautu iespēju militārajiem spēkiem organizēt 
savas operācijas ārpus šī mehānisma un civilās aizsardzības sistēmas.
Īstenība šajā jomā ir tāda, ka ugunsdzēsības spēki dažās valstīs tiek uzskatīti par daļu no 
militārajiem spēkiem (jo tiem ir militāra struktūra un hierarhija) un daudzās valstīs 
militārpersonām ir profesionālās zināšanas par intervencēm lielu katastrofu gadījumā, 
piemēram, ķīmisku, bioloģisku vai kodolkatastrofu gadījumā.

Militārā aprīkojuma un personāla izmantošana ir ļoti efektīva un vajadzīga lielu katastrofu 
sākotnējā fāzē. Šādu resursu pārzināšanas un izmantošanas nodrošināšana var palīdzēt izglābt 
dzīvības, nepieļaut resursu dublēšanos un tādējādi ļaut trūcīgos resursus izmantot citās vietās.

Referents turklāt uzskata, ka transporta līdzekļu un loģistikas atbalsta papildiespējas ir jāveido 
tā, lai dalībvalstis nepastiprinātu savas nacionālās iespējas, izmantojot Kopienas finansējumu.


