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Текст, предложен от Република Австрия Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 12
Съображение 5

(5) Настоящото решение посочва някои 
общи правила относно отговорността, 
включително правила относно 
наказателната отговорност, с цел да се 
предостави правна рамка относно 
условията, в които съответните държави-
членки се съгласяват да поискат и окажат 
помощ. Наличието на такава правна 
рамка и на декларация, в която се 
посочват компетентните органи, ще 
позволи на държавите-членки да 
реагират бързо и да спечелят време в 
случай на възникване на кризисна 
ситуация.

(5) Настоящото решение посочва някои 
общи правила относно отговорността, 
включително правила относно 
наказателната отговорност, с цел да се 
предостави правна рамка относно 
условията, в които съответните държави-
членки се съгласяват да поискат и окажат 
помощ. Имайки това предвид, всяка 
държава-членка трябва да посочи 
компетентните национални органи, 
от които съответните държави-
членки могат да поискат помощ или 
намеса.

Or. es
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Обосновка

The original wording is unclear.

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 13
Съображение 5 a (ново)

(5а) Настоящото решение допълва 
разпоредбите, посочени в член 18 от 
Решение 2007/..../ПВР на Съвета 
относно засилване на 
трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма 
и трансграничната престъпност 
(Решение от Прюм), относно различни 
форми на полицейско сътрудничество 
между държавите-членки чрез 
специални звена за намеса при 
причинени от човешка ръка кризи или 
ситуации, свързани с терористична 
дейност, които представляват 
сериозна пряка физическа заплаха за 
лица, инфраструктура или 
институции, по-специално вземане на 
заложници, отвличане и подобни 
случаи.

Or. es

Обосновка

The aim is to clarify the objective of the proposal for a decision.

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 14
Член 2, параграф 1

1) „специално звено за намеса“ означава 
всеки правозащитен орган на дадена 
държава-членка, който е специализиран в 

1) „специално звено за намеса“ означава 
правозащитният орган на дадена 
държава-членка, който е специализиран в 
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областта на контрола на кризисни 
ситуации.

областта на контрола на кризисни 
ситуации.

Or. es

Обосновка

The aim is to clarify the objective of the proposal for a decision.

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 15
Член 2, точка 2

2) „кризисна ситуация“ означава всяка 
една причинена от човешка ръка
ситуация в държава-членка, 
представляваща сериозна пряка 
физическа заплаха за лицата или 
институциите в тази държава-членка, по-
специално вземане на заложници, 
отвличане и подобни инциденти.

2) „кризисна ситуация“ означава всяка 
една ситуация в държава-членка, която 
дава достатъчни основания да се 
счита, че се извършва или е било 
извършено престъпно деяние, което 
представлява сериозна пряка физическа 
заплаха за лицата или институциите в 
тази държава-членка, по-специално 
вземане на заложници, отвличане и 
подобни инциденти.

Or. en

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 16
Член 2, параграф 2

2) „кризисна ситуация“ означава всяка 
една причинена от човешка ръка 
ситуация в държава-членка, 
представляваща сериозна пряка 
физическа заплаха за лицата или 
институциите в тази държава-членка, по-
специално вземане на заложници, 
отвличане и подобни инциденти.

2) „кризисна ситуация“ означава всяка 
една причинена от човешка ръка 
ситуация в държава-членка, 
представляваща сериозна пряка 
физическа заплаха за лицата, 
инфраструктурата или институциите в 
тази държава-членка, по-специално 
терористични актове, вземане на 
заложници, отвличане и подобни 
инциденти.
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Or. es

Обосновка

There is a need for consistency as regards the proposal's raison d'être, in other words 
cooperation between Member States in the face of man-made crises, particularly terrorist 
attacks and threats.

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 17
Член 6

Държавите-членки гарантират, че техните 
съответни органи провеждат срещи и 
организират съвместни обучения и 
учения, при необходимост, с цел обмяна 
на опит, експертни знания и обща, 
практическа и техническа информация 
относно оказване на помощ в кризисни 
ситуации.

Участващите държави-членки 
гарантират, че техните специални звена 
за намеса провеждат срещи и 
организират редовни съвместни курсове 
за обучение и учения, при необходимост, 
с цел обмяна на опит, експертни знания и 
обща, практическа и техническа 
информация относно оказване на помощ 
в кризисни ситуации.

Or. es

Обосновка

The special intervention units intended to intervene in crisis situations on the territory of 
another Member State must be able to organise regular courses that will enable them to 
expand and enhance their knowledge and experience.

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 18
Член 6

Държавите-членки гарантират, че 
техните съответни органи провеждат 
срещи и организират съвместни обучения 
и учения, при необходимост, с цел 
обмяна на опит, експертни знания и 
обща, практическа и техническа 
информация относно оказване на помощ 

Всички държави-членки гарантират, че 
техните съответни органи провеждат 
срещи и организират съвместни обучения 
и учения, при необходимост, с цел 
обмяна на опит, експертни знания и 
обща, практическа и техническа 
информация относно оказване на помощ 
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в кризисни ситуации. в кризисни ситуации

Or. en

Изменение, внесено от Илияна Малинова Йотова

Изменение 19
Член 8, параграф 4 a (нов)

4а. Нищо в настоящото решение не 
следва да се тълкува като 
предоставяне на разрешение за 
прилагането на тези правила относно 
сътрудничеството между 
правозащитните органи на 
държавите-членки към отношенията 
със съответните органи в трети 
страни при заобикаляне на 
съществуващите правила, приложими 
към международното полицейско 
сътрудничество съгласно 
националните правни системи.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is the introduction of an express material safeguard against 
the unauthorized expansion of these simplified rules for cooperation ("by analogy"), to the 
interactions with the agencies of third countries, which might not be operating under similar 
standards of accountability and democratic control to those existing in the EU Member States 
- situation that might result in unwarranted jeopardizing of European citizens' vital interests.
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