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Republikken Østrigs initiativ Ændringsforslag

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 12
Betragtning 5

(5) I denne afgørelse fastsættes nogle 
grundlæggende regler om ansvar, herunder 
strafferetligt ansvar, med henblik på at 
fastlægge de retlige rammer i tilfælde af, at 
de berørte medlemsstater bliver enige om at 
anmode om og yde bistand. Med disse 
retlige rammer og erklæringen om 
kompetente myndigheder vil 
medlemsstaterne kunne reagere hurtigt og 
spare tid, hvis der opstår en krisesituation –

I denne afgørelse fastsættes nogle 
grundlæggende regler om ansvar, herunder 
strafferetligt ansvar, med henblik på at 
fastlægge de retlige rammer i tilfælde af, at 
de berørte medlemsstater bliver enige om at 
anmode om og yde bistand. Med henblik 
herpå bør hver medlemsstat oplyse, hvilke 
kompetente nationale myndigheder de 
berørte medlemsstater kan anmode om 
bistand eller indsættelse af en særlig 
enhed –

Or. es

Begrundelse

Den oprindelige tekst er noget uklar.
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Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 13
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Denne beslutning supplerer Rådets 
beslutning 2007/.../RIA om intensivering af 
det grænseoverskridende samarbejde,
navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet (Prüm-
afgørelsen), især bestemmelserne i artikel 
18 i ovennævnte beslutning om 
politibistand mellem medlemsstaterne ved 
hjælp af særlige indsatsenheder i 
menneskeskabte krisesituationer eller i 
forbindelse med terrorhandlinger, der 
udgør en alvorlig direkte fysisk trussel mod 
personer, infrastruktur eller institutioner, 
navnlig gidseltagning, kapring og lignende 
hændelser.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at præcisere sigtet med forslaget til afgørelsen.

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 14
Artikel 2, nr. 1

1) "særlig indsatsenhed": enhver 
retshåndhævende myndighed i en 
medlemsstat, der er specialiseret i kontrol af 
krisesituationer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou

Ændringsforslag 15
Artikel 2, nr. 2

2) "krisesituation": enhver menneskeskabt
situation i en medlemsstat, der udgør en 
alvorlig direkte fysisk trussel mod personer 
eller institutioner i denne medlemsstat, 
navnlig gidseltagning, kapring og lignende 
hændelser.

2) "krisesituation": enhver situation i en 
medlemsstat, der giver anledning til med 
rimelig at formode, at der er begået eller er 
ved at blive begået en kriminel handling, 
der udgør en alvorlig direkte fysisk trussel 
mod personer eller institutioner i denne 
medlemsstat, navnlig gidseltagning, kapring 
og lignende hændelser.

Or. en

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 16
Artikel 2, nr. 2

2) "krisesituation": enhver menneskeskabt 
situation i en medlemsstat, der udgør en 
alvorlig direkte fysisk trussel mod personer 
eller institutioner i denne medlemsstat, 
navnlig gidseltagning, kapring og lignende 
hændelser.

2) "krisesituation": enhver menneskeskabt 
situation i en medlemsstat, der udgør en 
alvorlig direkte fysisk trussel mod personer, 
infrastrukturer eller institutioner i denne 
medlemsstat, navnlig terrorhandlinger, 
gidseltagning, kapring og lignende 
hændelser.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt, at teksten afspejler formålet med forslaget, dvs. en forbedring af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med menneskeskabte krisesituationer, især 
terrorangreb eller trusler om terror.



PE 398.396v01-00 4/5 AM\696652DA.doc

DA

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 17
Artikel 6

Medlemsstaterne sørger for, at deres 
relevante myndigheder afholder møder og 
tilrettelægger fælles uddannelse og øvelser, 
når det er nødvendigt, med henblik på at 
udveksle erfaringer og ekspertise samt 
generelle, praktiske og tekniske oplysninger 
om at yde bistand i krisesituationer.

De medlemsstater, der deltager, sørger for, 
at deres særlige indsatsenheder afholder 
møder og regelmæssigt tilrettelægger fælles 
uddannelseskurser og øvelser, når det er 
nødvendigt, med henblik på at udveksle 
erfaringer og ekspertise samt generelle, 
praktiske og tekniske oplysninger om at yde 
bistand i krisesituationer.

Or. es

Begrundelse

De særlige enheder, der skal indsættes i krisesituationer på en anden medlemsstats 
territorium, skal have mulighed for at regelmæssigt at afholde uddannelseskurser med henblik 
på at øge og supplere deres viden og erfaringer.

Ændringsforslag af Panayiotis Demetriou

Ændringsforslag 18
Artikel 6

Medlemsstaterne sørger for, at deres 
relevante myndigheder afholder møder og 
tilrettelægger fælles uddannelse og øvelser, 
når det er nødvendigt, med henblik på at 
udveksle erfaringer og ekspertise samt 
generelle, praktiske og tekniske oplysninger 
om at yde bistand i krisesituationer.

Alle medlemsstaterne sørger for, at deres 
relevante myndigheder afholder møder og 
tilrettelægger fælles uddannelse og øvelser, 
når det er nødvendigt, med henblik på at 
udveksle erfaringer og ekspertise samt 
generelle, praktiske og tekniske oplysninger 
om at yde bistand i krisesituationer.

Or. en

Ændringsforslag af Iliana Malinova Iotova

Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 4 a (nyt)

4a. Intet i nærværende afgørelse skal 
kunne fortolkes som en tilladelse til at 
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anvende disse regler om samarbejde 
mellem medlemsstaternes retshåndhævende 
myndigheder på forbindelser med 
tredjelandes respektive myndigheder for at 
omgå de eksisterende regler, der er 
gældende for internationalt 
politisamarbejde i henhold til nationale 
retssystemer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en eksplicit og konkret garanti mod, at 
disse forenklede bestemmelser om samarbejde ulovligt overføres (analogt) til samarbejdet 
med tredjelandes myndigheder, som måske er underlagt andre normer for ansvarlighed og 
demokratisk kontrol end dem, der er gældende for EU's medlemsstater, hvilket kunne 
medføre, at EU-borgernes vitale interesser unødigt bringes i fare. 
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