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Austria Vabariigi ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 5

(5) Käesolevas otsuses sätestatakse 
mõningad üldised eeskirjad vastutuse kohta, 
sealhulgas kriminaalvastutuse kohta, et luua 
õiguslik raamistik olukorraks, mil 
asjaomased liikmesriigid lepivad kokku abi 
taotlemises ja andmises. Sellise õigusliku 
raamistiku ning pädevaid asutusi osutava 
avalduse olemasolu võimaldab 
liikmesriikidel kriisiolukorra tekkides 
kiirelt reageerida ja aega kokku hoida,

(5) Käesolevas otsuses sätestatakse 
mõningad üldised eeskirjad vastutuse kohta, 
sealhulgas kriminaalvastutuse kohta, et luua 
õiguslik raamistik olukorraks, mil 
asjaomased liikmesriigid lepivad kokku abi 
taotlemises ja andmises. Seda silmas 
pidades peab iga liikmesriik kindlaks 
määrama riigi pädevad ametiasutused, 
kellelt asjaomased liikmesriigid võivad 
taotleda abi või sekkumist.

Or. es

Selgitus

Algne sõnastus on ebaselge.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Käesolev otsus täiendab nõukogu 
otsuse 2007/…/JSK (piiriülese koostöö 
tõhustamise kohta, eelkõige seoses 
terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse 
vastase võitlusega (Prümi otsus)) artikli 18 
sätteid liikmesriikidevahelise politseiabi 
vormide kohta eriüksuste näol inimeste 
tekitatud kriisiolukordades või 
terrorismijuhtudel, mis kujutavad tõsist ja 
otsest füüsilist ohtu isikutele, 
infrastruktuurile või institutsioonidele, 
eelkõige pantvangide võtmisel, sõidukite 
kaaperdamisel jm sarnastel juhtudel.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on selgitada otsuse ettepaneku eesmärki.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 punkt 1

1) eriüksus – liikmesriigi mis tahes
õiguskaitseasutus, mis on spetsialiseerunud 
kriisiolukordade ohjamisele;

1) eriüksus – liikmesriigi õiguskaitseasutus, 
mis on spetsialiseerunud kriisiolukordade 
ohjamisele;

Or. es

Selgitus

Eesmärk on selgitada otsuse ettepaneku eesmärki.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Panayiotis Demetriou

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkt 2

2) kriisiolukord – mis tahes olukord 
liikmesriigis, mis on inimese tekitatud ja
mis seab selle liikmesriigi inimesed või 
institutsioonid tõsisesse ja otsesesse 
füüsilisse ohtu, eelkõige pantvangide 
võtmine, sõiduki kaaperdamine või muu 
sarnane juhtum.

2) kriisiolukord – mis tahes olukord 
liikmesriigis, mis annab tõsist põhjust 
arvata, et toime on pandud või pannakse 
kuritegu, mis seab selle liikmesriigi
inimesed või institutsioonid tõsisesse ja 
otsesesse füüsilisse ohtu, eelkõige 
pantvangide võtmine, sõiduki kaaperdamine 
või muu sarnane juhtum.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt 2

2) kriisiolukord – mis tahes olukord 
liikmesriigis, mis on inimese tekitatud ja mis 
seab selle liikmesriigi inimesed või 
institutsioonid tõsisesse ja otsesesse 
füüsilisse ohtu, eelkõige pantvangide 
võtmine, sõiduki kaaperdamine või muu 
sarnane juhtum.

2) kriisiolukord – mis tahes olukord 
liikmesriigis, mis on inimese tekitatud ja mis 
seab selle liikmesriigi inimesed, 
infrastruktuuri või institutsioonid tõsisesse 
ja otsesesse füüsilisse ohtu, eelkõige 
terroriakt, pantvangide võtmine, sõiduki 
kaaperdamine või muu sarnane juhtum.

Or. es

Selgitus

On vaja saavutada kooskõla ettepaneku olemasolu põhjendusega, s.o liikmesriikide koostöö 
inimese tekitatud kriisiolukordades, eelkõige terroriaktide ja -ähvarduste näol.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 17
Artikkel 6

Liikmesriigid tagavad, et nende asjaomased 
asutused korraldavad vastavalt vajadusele
kohtumisi, ühiseid koolitusi ja õppusi, 

Osalevad liikmesriigid tagavad, et nende 
eriüksused korraldavad regulaarselt
kohtumisi, ühiseid koolitusi ja õppusi, 
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eesmärgiga vahetada kogemusi ja teadmisi 
ning üldist, praktilist ja tehnilist teavet abi 
andmise kohta kriisiolukordades.

eesmärgiga vahetada kogemusi ja teadmisi 
ning üldist, praktilist ja tehnilist teavet abi 
andmise kohta kriisiolukordades.

Or. es

Selgitus

Eriüksustel, mis on ette nähtud sekkumiseks kriisiolukordades teise liikmesriigi territooriumil, 
peab olema võimalik korraldada regulaarseid õppusi, mis võimaldavad neil täiendada ja 
süvendada oma oskusi ja kogemusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Panayiotis Demetriou

Muudatusettepanek 18
Artikkel 6

Liikmesriigid tagavad, et nende asjaomased 
asutused korraldavad vastavalt vajadusele 
kohtumisi, ühiseid koolitusi ja õppusi, 
eesmärgiga vahetada kogemusi ja teadmisi 
ning üldist, praktilist ja tehnilist teavet abi 
andmise kohta kriisiolukordades.

Kõik liikmesriigid tagavad, et nende 
asjaomased asutused korraldavad vastavalt 
vajadusele kohtumisi, ühiseid koolitusi ja 
õppusi, eesmärgiga vahetada kogemusi ja 
teadmisi ning üldist, praktilist ja tehnilist 
teavet abi andmise kohta kriisiolukordades.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iliana Malinova Iotova

Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõige 4 a (uus)

4 a. Käesolevat otsust ei tohi tõlgendada kui 
luba liikmesriikide õiguskaitseorganite 
vahelise koostöö eeskirjade rakendamiseks 
suhetes kolmandate riikide vastavate 
organitega, hiilides kõrvale kehtivatest, 
riiklike õigussüsteemide alusel 
rahvusvahelisele politseikoostööle 
kohaldatavatest eeskirjadest.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on luua selgesõnaline konkreetne kaitsemeede, et neid 
koostöö lihtsustatud eeskirju ei laiendataks omavoliliselt („analoogia alusel”) koostööle 
kolmandate riikide organitega, kes ei pruugi tegutseda samasuguste vastutuste ja 
demokraatliku kontrolli standardite alusel, mis eksisteerivad ELi liikmesriikides – olukord, 
mis võib õigustamatult ohtu seada Euroopa kodanike elutähtsad huvid.
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