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MÓDOSÍTÁS: 12-19

Jelentéstervezet (PE396.521v01-00)
Armando França
az Európai Unió tagállamai különleges intervenciós egységei közötti, válsághelyzetekben 
történő együttműködés javításáról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló osztrák 
kezdeményezésről

Az Osztrák Köztársaság kezdeményezése (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Az Osztrák Köztársaság által javasolt 
szöveg

A Parlament módosításai

A módosítást előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 12
(5) preambulumbekezdés

(5) Ez a határozat a felelősségre vonatkozó 
általános szabályokat határoz meg — többek 
között a büntetőjogi felelősségre 
vonatkozóan — annak érdekében, hogy 
megfelelő jogi keretet határozzon meg arra 
az esetre, ha az érintett tagállamok 
megállapodnának a segítségkérésről illetve -
nyújtásról. Ezen jogi keret és az illetékes
hatóságok nyilatkozata birtokában a 
tagállamok válsághelyzet esetén a gyorsan 
reagálhatnak és időt takaríthatnak meg.

(5) Ez a határozat a felelősségre vonatkozó
általános szabályokat határoz meg — többek
között a büntetőjogi felelősségre
vonatkozóan — annak érdekében, hogy
megfelelő jogi keretet határozzon meg arra
az esetre, ha az érintett tagállamok
megállapodnának a segítségkérésről illetve -
nyújtásról. Ennek szem előtt tartása mellett 
valamennyi tagállamnak meg kell neveznie 
azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, 
amelyekhez az érintett tagállam 
segítségkérés vagy beavatkozás iránti 
kérelmét benyújthatja.

Or. es
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Indokolás

Az eredeti megfogalmazás nem egyértelmű.

A módosítást előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 13
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Ez a határozat kiegészíti a terrorizmus 
és a határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló 
2007/.../IB tanácsi határozat („prümi 
határozat”) 18. cikkének személyekre, 
javakra, infrastruktúrára vagy 
intézményekre súlyos, közvetlen fizikai 
fenyegetést jelentő, ember által előidézett 
válsághelyzetekre, különösen túszejtésre, 
repülőgép-eltérítésre és hasonló 
eseményekre vonatkozó, különleges 
intervenciós egységek által történő 
tagállamok közötti rendőrségi 
segítségnyújtás formáit előirányzó 
rendelkezéseit.

Or. es

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a határozatra irányuló javaslat célját.

A módosítást előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 14
2. cikk (1) bekezdés

(1) „különleges intervenciós egység”: egy 
tagállam bármely olyan bűnüldöző hatósága, 
amelynek szakterülete a válsághelyzetek 
kezelése.

(1) „különleges intervenciós egység”: egy
tagállam azon bűnüldöző hatósága,
amelynek szakterülete a válsághelyzetek
kezelése.

Or. es
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni a határozatra irányuló javaslat célját.

A módosítást előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 15
2. cikk 2. pont

(2) „válsághelyzet”: bármely olyan ember 
előidézte helyzet valamely tagállamban, 
amely súlyos, közvetlen fizikai 
fenyegetettséget jelent az érintett 
tagállamban tartózkodó személyekre vagy az 
ott található intézményekre nézve, 
különösen túszejtés, repülőgép-eltérítés és 
hasonló események.

(2) „válsághelyzet”: bármely olyan helyzet
valamely tagállamban, amely alapján 
megalapozottan vélhető, hogy olyan 
bűncselekményt követtek el, vagy olyan 
bűncselekmény elkövetése van 
folyamatban, amely súlyos, közvetlen
fizikai fenyegetettséget jelent az érintett
tagállamban tartózkodó személyekre vagy az
ott található intézményekre nézve,
különösen ideértve a túszejtést, repülőgép-
eltérítést és hasonló eseményeket.

Or. en

A módosítást előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 16
2. cikk (2) bekezdés

(2) „válsághelyzet”: bármely olyan ember 
előidézte helyzet valamely tagállamban, 
amely súlyos, közvetlen fizikai 
fenyegetettséget jelent az érintett 
tagállamban tartózkodó személyekre vagy az 
ott található intézményekre nézve, 
különösen túszejtés, repülőgép-eltérítés és 
hasonló események.

(2) „válsághelyzet”: bármely olyan ember
előidézte helyzet valamely tagállamban,
amely súlyos, közvetlen fizikai
fenyegetettséget jelent az érintett
tagállamban tartózkodó személyekre, 
infrastruktúrára vagy az ott található
intézményekre nézve, különösen ideértve a 
túszejtést, repülőgép-eltérítést és hasonló
eseményeket.

Or. es

Indokolás

A javaslat alapjait tekintve következetesnek kell lenni, azaz a tagállamok közötti 
együttműködésre van szükség az ember által előidézett válsághelyzetek, különösen terrorista 



PE398.396v01-00 4/5 AM\696652HU.doc

HU

akciók és fenyegetések esetén.

A módosítást előterjesztette: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Módosítás: 17
6. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy
érintett hatóságaik — amennyiben
szükséges — találkozókat tartsanak és közös 
képzéseket és gyakorlatokat szervezzenek 
abból a célból, hogy megosszák egymással a 
válsághelyzetekben való segítségnyújtásra 
vonatkozó tapasztalataikat, szakértelmüket, 
valamint általános, gyakorlati és technikai 
jellegű információkat.

A résztvevő tagállamok gondoskodnak arról,
hogy különleges intervenciós egységeik –
amennyiben szükséges –találkozókat 
tartsanak és rendszeresen közös képzéseket
és gyakorlatokat szervezzenek abból a
célból, hogy megosszák egymással a
válsághelyzetekben való segítségnyújtásra
vonatkozó tapasztalataikat, szakértelmüket,
valamint az általános, gyakorlati és technikai
jellegű információkat.

Or. es

Indokolás

A válsághelyzetekben más tagállam területén beavatkozó különleges intervenciós egységeknek 
rendszeres képzéseket kell szervezni, hogy képesek legyenek tudásukat és tapasztalataikat 
terjeszteni és bővíteni.

A módosítást előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 18
6. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
érintett hatóságaik — amennyiben
szükséges — találkozókat tartsanak és közös 
képzéseket és gyakorlatokat szervezzenek 
abból a célból, hogy megosszák egymással a 
válsághelyzetekben való segítségnyújtásra 
vonatkozó tapasztalataikat, szakértelmüket, 
valamint általános, gyakorlati és technikai 
jellegű információkat.

Valamennyi tagállam gondoskodik arról,
hogy érintett hatóságai – amennyiben
szükséges – találkozókat tartsanak és közös
képzéseket és gyakorlatokat szervezzenek
abból a célból, hogy megosszák egymással a
válsághelyzetekben való segítségnyújtásra
vonatkozó tapasztalataikat, szakértelmüket,
valamint az általános, gyakorlati és technikai
jellegű információkat.

Or. en
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A módosítást előterjesztette: Iliana Malinova Iotova

Módosítás: 19
8. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) E határozat nem teszi lehetővé, hogy a 
tagállamok bűnüldöző szervei közötti 
együttműködést szabályozó jelen 
szabályokat alkalmazzák a harmadik 
országok hasonló szerveivel való 
együttműködésre a nemzeti jogrendszerek 
hatálya alá tartozó, a nemzetközi 
rendőrségi együttműködésre alkalmazandó 
meglévő szabályok megkerülése céljából.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja kifejezett biztosíték bevezetése az ellen, hogy az együttműködés eme 
egyszerűsített szabályait analógia alapján, nem engedélyezett módon kiterjesszék a harmadik 
országok ügynökségeivel való együttműködésre, mivel lehet, hogy ezek a szervek nem 
ugyanolyan elszámoltathatósági szabályok és demokratikus ellenőrzés alá esnek, mint az 
uniós tagállamok hasonló szervei, ez pedig az európai polgárok alapvető érdekeinek 
indokolatlan veszélyeztetését eredményezheti.
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