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Armando França
Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου 
για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων 
επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (15437/2006 – C6-0058/2007 –
2007/0803(CNS))

Κείμενο που πρότεινε η Δημοκρατία της 
Αυστρίας 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η παρούσα απόφαση ορίζει ορισμένους 
βασικούς κανόνες όσον αφορά την ευθύνη, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί 
ποινικής ευθύνης, με σκοπό να θεσπίσει 
νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
συμφωνούν να ζητήσουν και να παράσχουν 
βοήθεια. Το διαθέσιμο αυτού του νομικού 
πλαισίου και της δήλωσης προσδιορισμού 
των αρμόδιων αρχών θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να αντιδρούν ταχέως και να 
εξοικονομούν χρόνο σε περίπτωση που 
προκύπτει κατάσταση κρίσεως.

(5) Η παρούσα απόφαση ορίζει ορισμένους 
βασικούς κανόνες όσον αφορά την ευθύνη, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί 
ποινικής ευθύνης, με σκοπό να θεσπίσει 
νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
συμφωνούν να ζητήσουν και να παράσχουν 
βοήθεια. Προς τούτο, κάθε κράτος μέλος
οφείλει να επισημαίνει ποιες είναι οι
αρμόδιες εθνικές αρχές στις οποίες 
δύνανται τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
ζητούν την παροχή βοήθειας ή την 
επέμβαση.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρωτότυπο κείμενο δεν είναι ξεκάθαρο.

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5α). Η παρούσα Απόφαση συμπληρώνει
τις διατάξεις του άρθρου 18 της Απόφασης
2007/..../ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
την αναβάθμιση της διασυνοριακής
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
διασυνοριακού εγκλήματος (Απόφαση
Prüm) που αφορούν τους τρόπους
αστυνομικής συνδρομής μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω ειδικών μονάδων 
επέμβασης σε καταστάσεις κρίσεως που 
προκαλούνται από ανθρώπινη ή 
τρομοκρατική ενέργεια η οποία συνιστά 
σοβαρή άμεση υλική απειλή κατά 
προσώπων, υποδομών ή οργανισμών, ιδίως 
δε ομηρία, πειρατεία και ανάλογα 
συμβάντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς διασαφήνιση του στόχου της πρότασης αποφάσεως.

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1) «Ειδική μονάδα επέμβασης»: οιαδήποτε 
αρχή επιβολής του νόμου ενός κράτους 
μέλους η οποία ειδικεύεται στον έλεγχο 

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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καταστάσεων κρίσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς διασαφήνιση του στόχου της πρότασης αποφάσεως.

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία:15
Άρθρο2, σημείο 2

2) «Κατάσταση κρίσης»: οιαδήποτε 
ανθρωπογενής κατάσταση σε κράτος μέλος 
η οποία συνιστά σοβαρή άμεση υλική 
απειλή κατά προσώπων ή οργανισμών του 
κράτους μέλους, ιδίως δε ομηρία, πειρατεία 
και ανάλογα συμβάντα.

2) «Κατάσταση κρίσης»: οιαδήποτε 
κατάσταση σε κράτος μέλος η οποία 
ευλόγως προκαλεί υπόνοιες ότι έχει 
διαπραχθεί ή διαπράττεται αξιόποινη 
πράξη η οποία συνιστά σοβαρή άμεση υλική 
απειλή κατά προσώπων ή οργανισμών του 
κράτους μέλους, ιδίως δε ομηρία, πειρατεία 
και ανάλογα συμβάντα.

Or. en

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία:16
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2) «Κατάσταση κρίσης»: οιαδήποτε 
ανθρωπογενής κατάσταση σε κράτος μέλος 
η οποία συνιστά σοβαρή άμεση υλική 
απειλή κατά προσώπων ή οργανισμών του 
κράτους μέλους, ιδίως δε ομηρία, πειρατεία 
και ανάλογα συμβάντα.

2) «Κατάσταση κρίσης»: οιαδήποτε 
ανθρωπογενής κατάσταση σε κράτος μέλος 
η οποία συνιστά σοβαρή άμεση υλική 
απειλή κατά προσώπων, υποδομών ή 
οργανισμών του κράτους μέλους, ιδίως δε 
τρομοκρατικές ενέργειες, ομηρία, πειρατεία 
και ανάλογα συμβάντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ο λόγος ύπαρξης της πρότασης· ήτοι η συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών ενώπιον κρίσεων που προκαλούνται από εσκεμμένες ανθρώπινες πράξεις, ιδίως δε από 
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τρομοκρατικές επιθέσεις και απειλές.

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 17
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε οι 
αρμόδιες αρχές τους να διεξάγουν 
συνεδριάσεις και να διοργανώνουν κοινά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις, 
οποτεδήποτε απαιτείται, με στόχο την 
ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης 
καθώς και γενικών, πρακτικών και τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με την παροχή 
βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης.

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μεριμνούν 
ούτως ώστε οι ειδικές μονάδες τους 
επέμβασης να διεξάγουν συνεδριάσεις και 
να διοργανώνουν από κοινού περιοδικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεις με 
στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, 
εμπειρογνωμοσύνης καθώς και γενικών, 
πρακτικών και τεχνικών πληροφοριών 
σχετικά με την παροχή βοήθειας σε 
καταστάσεις κρίσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ειδικευμένες μονάδες που θα ορίζονται για επέμβαση σε καταστάσεις κρίσης στην επικράτεια
άλλου κράτους μέλους πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε περιοδικά προγράμματα που θα 
τους επιτρέπουν να διευρύνουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις και την πείρα τους.

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 18
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε οι 
αρμόδιες αρχές τους να διεξάγουν 
συνεδριάσεις και να διοργανώνουν κοινά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις, 
οποτεδήποτε απαιτείται, με στόχο την 
ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης 
καθώς και γενικών, πρακτικών και τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με την παροχή 
βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης.

Όλα τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε 
οι αρμόδιες αρχές τους να διεξάγουν 
συνεδριάσεις και να διοργανώνουν κοινά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις, 
οποτεδήποτε απαιτείται, με στόχο την 
ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης 
καθώς και γενικών, πρακτικών και τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με την παροχή 
βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης.

Or. en
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Τροπολογία: Iliana Malinova Iotova

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Ουδεμία διάταξη της παρούσας 
απόφασης μπορεί να ερμηνευθεί κατά 
τρόπον ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών που διέπουν τη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
στις σχέσεις με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
τρίτων χωρών παρακάμπτοντας τους 
κανόνες που ισχύουν για τη διεθνή 
αστυνομική συνεργασία δυνάμει των 
εθνικών νομικών συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να θεσπιστεί ρητή ουσιώδης εγγύηση κατά της ανεξουσιοδότητης
διεύρυνσης των απλοποιημένων αυτών κανόνων συνεργασίας (‘κατ’ αναλογία’) στις σχέσεις με 
τις υπηρεσίες τρίτων χωρών, που ενδεχομένως δεν τηρούν παρεμφερή προς τα ισχύοντα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ πρότυπα κατά τη λειτουργία τους όσον αφορά το υπόλογο και το 
δημοκρατικό έλεγχο - κατάσταση που θα προκαλούσε ίσως την αθέλητη διακύβευση ζωτικών 
συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών.
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