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kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

Itävallan tasavallan aloite (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Itävallan tasavallan teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 12
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Tässä päätöksessä vahvistetaan joitakin 
vastuuta koskevia yleissääntöjä, mukaan 
lukien siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, 
ja joiden tarkoituksena on tarjota 
oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, 
joissa asianomaiset jäsenvaltiot sopivat avun 
pyytämisestä ja antamisesta. Näiden 
puitteiden ja toimivaltaisia viranomaisia 
koskevien ilmoitusten ollessa käytettävissä 
jäsenvaltioiden on mahdollista toimia 
nopeasti ja säästää aikaa kriisitilanteessa,

(5) Tässä päätöksessä vahvistetaan joitakin 
vastuuta koskevia yleissääntöjä, mukaan 
lukien siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, 
ja joiden tarkoituksena on tarjota 
oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, 
joissa asianomaiset jäsenvaltiot sopivat avun 
pyytämisestä ja antamisesta. Tätä 
tarkoitusta varten kunkin jäsenvaltion on 
ilmoitettava, mitkä ovat ne toimivaltaiset 
viranomaiset, joilta asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat pyytää apua tai 
toimenpiteitä.

Or. es



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

FI

Perustelu

Alkuperäinen teksti on sekava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 13
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Tällä päätöksellä täydennetään 
rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta
erityisesti terrorismin ja rajatylittävän 
rikollisuuden torjumiseksi (Prümin päätös) 
annetun neuvoston päätöksen 2007/.../YOS
18 artiklan mukaisia säännöksiä, jotka
koskevat erityistoimintayksiköiden 
muodossa tapahtuvaa jäsenvaltioiden 
välistä poliisiyhteistyötä ihmisten 
aiheuttamissa kriisitilanteissa, jotka 
muodostavat vakavan uhan henkilöille, 
omaisuudelle, infrastruktuurille tai 
instituutioille erityisesti panttivangiksi 
ottamisen, kaappauksen tai niihin 
verrattavan tapahtuman yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selventää päätösehdotuksen tavoitetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 14
2 artiklan 1 kohta

(1) 'erityistoimintayksiköllä' jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomaista, joka on 
erikoistunut kriisitilanteiden hallintaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 15
2 artiklan 2 kohta

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää 
ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta
aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka 
kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille 
tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi 
ottamisen, kaappauksen tai niihin 
verrattavan tapahtuman uhka.

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää 
tilannetta, jonka vuoksi on kohtuulliset 
perusteet uskoa, että rikos on tapahtunut 
tai sitä ollaan tekemässä, mistä aiheutuu 
vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä 
jäsenvaltiossa oleville henkilöille tai 
instituutioille, erityisesti panttivangiksi 
ottamisen, kaappauksen tai niihin 
verrattavan tapahtuman uhka.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 16
2 artiklan 2 kohta

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää 
ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta 
aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka 
kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille 
tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi 
ottamisen, kaappauksen tai niihin 
verrattavan tapahtuman uhka.

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää 
ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta 
aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka 
kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille, 
infrastruktuureille tai instituutioille, 
erityisesti terroritekojen, panttivangiksi 
ottamisen, kaappauksen tai niihin 
verrattavan tapahtuman uhka.

Or. es

Perustelu

On tarpeen tehdä selväksi ehdotuksen perussyy, toisin sanoen jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyö ihmisten tietoisesti aiheuttamissa kriiseissä etenkin terrori-iskujen ja -uhkien 
yhteydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 17
6 artikla

Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
kokouksia ja järjestävät yhteisiä 
koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, 
kun se on tarpeen avun antamista 
kriisitilanteissa koskevien kokemusten, 
asiantuntemuksen ja yleisten, käytännön ja 
teknisten tietojen vaihtamiseksi.

Osallistuvat jäsenvaltiot varmistavat, että 
niiden erityistoimintayksiköt pitävät 
kokouksia ja järjestävät säännöllisesti 
yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia 
avun antamista kriisitilanteissa koskevien 
kokemusten, asiantuntemuksen ja yleisten, 
käytännön ja teknisten tietojen 
vaihtamiseksi.

Or. es

Perustelu

Toisen jäsenvaltion alueella kriisitilanteiden torjumiseen määrätyillä erityistoimintayksiköillä 
on oltava mahdollisuus säännöllisiin koulutustilaisuuksiin, joiden avulla ne voivat laajentaa 
ja täydentää tietämystään ja kokemuksiaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 18
6 artikla

Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
kokouksia ja järjestävät yhteisiä 
koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, kun 
se on tarpeen avun antamista kriisitilanteissa 
koskevien kokemusten, asiantuntemuksen ja 
yleisten, käytännön ja teknisten tietojen 
vaihtamiseksi.

Kaikki jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät 
kokouksia ja järjestävät yhteisiä 
koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, kun 
se on tarpeen avun antamista kriisitilanteissa 
koskevien kokemusten, asiantuntemuksen ja 
yleisten, käytännön ja teknisten tietojen 
vaihtamiseksi.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iliana Malinova Iotova

Tarkistus 19
8 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tällä päätöksellä ei sallita 
jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välistä 
yhteistyötä koskevien sääntöjen 
soveltamista kolmansien maiden vastaavien 
viranomaisten kanssa ylläpidettäviin 
suhteisiin, jos tällöin kierretään nykyisiä 
sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen 
poliisiyhteistyöhön kansallisten 
oikeusjärjestelmien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön tarkat materiaaliset takeet kyseisten yhteystyötä 
koskevien yksinkertaistettujen sääntöjen laajentamista ("analogian perusteella")
vastavuoroiseen toimintaan, jota harjoitetaan kolmansien maiden viranomaisten kanssa, jotka 
eivät ehkä toimi sellaisten vastuuta ja demokraattista valvontaa koskevien normien mukaisesti 
kuin EU:n jäsenvaltiot nykyään noudattavat – tällainen tilanne saattaisi heikentää 
perusteettomasti Euroopan kansalaisten elintärkeitä etuja.
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