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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12–19

Návrh zprávy (PE396.521v01-00)
Armando França
Podnět Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními 
zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích

Podnět Rakouské republiky (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Znění navržené Rakouskou republikou Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 5

(5) Toto rozhodnutí stanoví některá obecná 
pravidla pro odpovědnost, včetně pravidel 
trestní odpovědnosti, s cílem vytvořit právní 
rámec pro případ, kdy dotčené členské státy 
souhlasí s žádáním o pomoc a s jejím 
poskytováním. Existence tohoto právního 
rámce a prohlášení uvádějícího příslušné 
orgány umožní členským státům v případě 
krizových situací rychle reagovat a získat 
čas,

(5) Toto rozhodnutí stanoví některá obecná 
pravidla pro odpovědnost, včetně pravidel 
trestní odpovědnosti, s cílem vytvořit právní 
rámec pro případ, kdy dotčené členské státy 
souhlasí s žádáním o pomoc a s jejím 
poskytováním. Za tímto účelem by měl 
každý členský stát uvést příslušné 
vnitrostátní orgány, u nichž mohou dotčené 
členské státy žádat o poskytnutí pomoci 
nebo o zásah,

Or. es

Odůvodnění

Původní znění je zavádějící.



PE398.396v01-00 2/5 AM\696652CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Tímto rozhodnutím se doplňuje 
ustanovení článku 18 rozhodnutí Rady 
2007/..../SVV o posílení přeshraniční 
spolupráce, zejména v boji proti terorismu 
a přeshraniční trestné činnosti (rozhodnutí 
z Prümu) týkající se forem vzájemné 
policejní pomoci členských států 
prostřednictvím zvláštních zásahových 
jednotek v krizových situacích způsobených 
člověkem nebo terorismem, jež představují 
závažné přímé fyzické ohrožení osob, 
infrastruktury nebo orgánů, a to zejména 
braní rukojmích, únosy nebo podobné 
události.

Or. es

Odůvodnění

Smyslem je vyjasnit cíl návrhu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 1

1. „zvláštní zásahovou jednotkou“ jakýkoliv 
donucovací orgán členského státu, který se 
specializuje na zvládání krizových situací;

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Odůvodnění

Smyslem je vyjasnit cíl návrhu rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Panayiotis Demetriou

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 2

2. „krizovou situací“ jakákoliv člověkem 
způsobená situace v členském státě, je 
představuje závažné přímé fyzické ohrožení 
osob nebo orgánů v tomto členském státě, a 
to zejména braní rukojmích, únosy nebo 
podobné události.

2. „krizovou situací“ jakákoliv situace 
v členském státě, která zakládá důvodné 
podezření, že došlo nebo dochází 
k trestnému činu, jež představuje závažné 
přímé fyzické ohrožení osob nebo orgánů 
v tomto členském státě, a to zejména braní 
rukojmích, únosy nebo podobné události.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 odst. 2

2. „krizovou situací“ jakákoliv člověkem 
způsobená situace v členském státě, je
představuje závažné přímé fyzické ohrožení 
osob nebo orgánů v tomto členském státě, a 
to zejména braní rukojmích, únosy nebo 
podobné události.

2. „krizovou situací“ jakákoliv člověkem 
způsobená situace v členském státě, jež
představuje závažné přímé fyzické ohrožení 
osob, infrastruktury nebo orgánů v tomto 
členském státě, a to zejména teroristické 
činy, braní rukojmích, únosy nebo podobné 
události.

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí jasně uvést smysl návrhu, tedy spolupráci mezi členskými státy při krizových 
situacích způsobených úmyslnou lidskou činností, především teroristickými útoky a hrozbami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 17
Článek 6

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány v případě potřeby pořádaly zasedání 
a společná odborná vzdělávání a cvičení 
s cílem vyměňovat si zkušenosti, odborné 

Zúčastněné členské státy zajistí, aby jejich 
zvláštní zásahové jednotky pořádaly 
zasedání a pravidelné společné kurzy
odborného vzdělávání a cvičení s cílem 
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znalosti a obecné, praktické a technické 
informace týkající se poskytování pomoci 
v krizových situacích.

vyměňovat si zkušenosti, odborné znalosti a 
obecné, praktické a technické informace 
týkající se poskytování pomoci v krizových 
situacích.

Or. es

Odůvodnění

Zvláštní zásahové jednotky pověřené zásahy v krizových situacích na území jiného členského 
státu by měly mít možnost se účastnit pravidelných kurzů, které by jim umožnily rozšiřovat a 
doplňovat poznatky a zkušenosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Panayiotis Demetriou

Pozměňovací návrh 18
Článek 6

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány v případě potřeby pořádaly zasedání 
a společná odborná vzdělávání a cvičení 
s cílem vyměňovat si zkušenosti, odborné 
znalosti a obecné, praktické a technické 
informace týkající se poskytování pomoci 
v krizových situacích.

Všechny členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány v případě potřeby pořádaly 
zasedání a společná odborná vzdělávání 
a cvičení s cílem vyměňovat si zkušenosti, 
odborné znalosti a obecné, praktické 
a technické informace týkající se 
poskytování pomoci v krizových situacích.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Iliana Malinova Iotova

Pozměňovací návrh 19
Čl. 8 odst. 4a (nový)

4a. Žádné ustanovení tohoto rozhodnutí 
nelze vykládat tak, že povoluje použít tyto 
předpisy týkající se spolupráce mezi
donucovacími orgány členských států ve 
vztahu k příslušným orgánům třetích zemí, 
a obcházet tak stávající předpisy, které se 
na mezinárodní policejní spolupráci 
vztahují podle vnitrostátních právních 
systémů.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést výslovnou doložku, která by zaručila, že 
nedojde k neoprávněnému („analogickému“) rozšíření těchto zjednodušených předpisů pro 
spolupráci na vztahy s orgány třetích zemí, které by nemusely pracovat na základě obdobných 
standardů odpovědnosti a demokratické kontroly jako orgány členských států EU, což by 
mohlo vést k neoprávněnému ohrožení zásadních zájmů evropských občanů.
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