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Pranešimo projektas (PE396.521v01-00)
Armando França
Austrijos Respublikos iniciatyva siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos 
valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose 
gerinimo

Austrijos Respublikos iniciatyva (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Austrijos Respublika siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Agustķn Dķaz de Mera Garcķa Consuegra

Pakeitimas 12
5 konstatuojamoji dalis

(5) Šiame sprendime išdėstomos kai kurios 
bendrosios taisyklės dėl atsakomybės, 
įskaitant taisykles dėl baudžiamosios 
atsakomybės, siekiant nustatyti teisinį 
pagrindą tokiems atvejams, kai atitinkamos 
valstybės narės sutinka prašyti pagalbos ir ją 
teikti. Nustačius šį teisinį pagrindą ir 
pateikus deklaraciją apie kompetentingas 
institucijas, valstybės narės krizinių 
situacijų atveju galės greitai reaguoti ir 
laimėti laiko.

(5) Šiame sprendime išdėstomos kai kurios 
bendrosios taisyklės dėl atsakomybės, 
įskaitant taisykles dėl baudžiamosios 
atsakomybės, siekiant nustatyti teisinį 
pagrindą tokiems atvejams, kai atitinkamos 
valstybės narės sutinka prašyti pagalbos ir ją 
teikti. Atsižvelgiant į tai, kiekviena valstybė 
narė privalo nurodyti kompetentingas 
nacionalinės valdžios institucijas, kurių 
pagalbos gali prašyti atitinkamos valstybės 
narės, arba prašyti, kad jos įsikištų.

Or. es
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Pagrindimas

Pradinė formuluotė neaiški.

Pakeitimą pateikė Agustķn Dķaz de Mera Garcķa Consuegra

Pakeitimas 13
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Šiuo sprendimu papildomos Tarybos 
sprendimo 2007/…/TVR dėl valstybių 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje (vadinamasis 
Priumo sprendimas), ypač jo 18 straipsnio, 
nuostatos, kuriose numatyta valstybių 
narių viena kitai teikiamos policijos 
pagalbos, pasitelkiant specialiuosius 
intervencijos padalinius, pobūdis žmonių 
sukeltų krizių ar teroristinių išpuolių 
atvejais, kai keliama didelė tiesioginė fizinė 
grėsmė asmenims, nuosavybei, 
infrastruktūrai arba institucijoms, visų 
pirma, kai imami įkaitai, užgrobiama ir 
pan.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti pasiūlymo dėl sprendimo tikslą.

Pakeitimą pateikė Agustķn Dķaz de Mera Garcķa Consuegra

Pakeitimas 14
2 straipsnio 1 dalis

1) „specialusis intervencijos padalinys“ – bet 
kuri valstybės narės teisėsaugos institucija, 
kuri yra specializuota kontroliuoti krizinę 
situaciją.

1) „specialusis intervencijos padalinys“ – tai
valstybės narės teisėsaugos institucija, kuri 
yra specializuota kontroliuoti krizinę 
situaciją.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti pasiūlymo dėl sprendimo tikslą.

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 15
2 straipsnio 2 punktas

2) „krizinė situacija“ – bet kuri žmonių 
sukelta situacija valstybėje narėje, kelianti 
rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims ar 
institucijoms toje valstybėje narėje, visų 
pirma – įkaitų ėmimas, užgrobimas ir 
panašūs incidentai.

2) „krizinė situacija“ – bet kuri žmonių 
sukelta situacija valstybėje narėje, kuriai 
susidarius atsiranda daugiau pagrįstų 
priežasčių manyti, kad įvykdyta ar vykdoma 
nusikalstama veika, kelianti rimtą tiesioginę 
fizinę grėsmę asmenims ar institucijoms toje 
valstybėje narėje, visų pirma – įkaitų 
ėmimas, užgrobimas ir panašūs incidentai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Agustķn Dķaz de Mera Garcķa Consuegra

Pakeitimas 16
2 straipsnio 2 dalis

2) „krizinė situacija“ – bet kuri žmonių 
sukelta situacija valstybėje narėje, kelianti 
rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims ar 
institucijoms toje valstybėje narėje, visų 
pirma – įkaitų ėmimas, užgrobimas ir 
panašūs incidentai.

2) „krizinė situacija“ – bet kuri žmonių 
sukelta situacija valstybėje narėje, kelianti 
rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, 
infrastruktūrai ar institucijoms toje 
valstybėje narėje, visų pirma – teroristiniai 
išpuoliai, įkaitų ėmimas, užgrobimas ir 
panašūs incidentai.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymo pagrindas, t. y. valstybių narių bendradarbiavimas žmonių sukeltų krizių, ypač 
teroristinių išpuolių ir grėsmės atvejais, turi būti nuoseklus.
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Pakeitimą pateikė Agustķn Dķaz de Mera Garcķa Consuegra

Pakeitimas 17
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
atitinkamos institucijos prireikus rengtų 
susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus 
bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi 
patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine 
bei technine informacija apie pagalbos 
teikimą krizinių situacijų metu.

Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, 
kad jų specialieji intervencijos padaliniai
prireikus rengtų susitikimus ir reguliariai 
organizuotų bendrus mokymo kursus bei 
pratybas tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, 
kompetencija ir bendra, praktine bei 
technine informacija apie pagalbos teikimą 
krizinių situacijų metu.

Or. es

Pagrindimas

Specialieji intervencijos padaliniai, kurių paskirtis – įsikišti, kai kitos valstybės narės 
teritorijoje susiklosto krizinė situacija, privalo turėti pajėgumų reguliariai rengti kursams, 
kad galėtų plėsti ir gilinti savo žinias bei patirtį.

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 18
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų atitinkamos 
institucijos prireikus rengtų susitikimus ir 
organizuotų bendrus mokymus bei pratybas 
tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, 
kompetencija ir bendra, praktine bei 
technine informacija apie pagalbos teikimą 
krizinių situacijų metu.

Visos valstybės narės užtikrina, kad jų 
atitinkamos institucijos prireikus rengtų 
susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus 
bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi 
patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine 
bei technine informacija apie pagalbos 
teikimą krizinių situacijų metu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Iliana Malinova Iotova

Pakeitimas 19
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Šiame sprendime neturi būti nė vienos 
nuostatos, pagal kurią šiomis valstybių 
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narių teisėsaugos agentūrų 
bendradarbiavimo taisyklėmis būtų 
leidžiama vadovautis palaikant santykius su 
atitinkamomis trečiųjų šalių agentūromis, 
apeinant galiojančias taisykles, taikomas 
tarptautiniam policijos tarnybų 
bendradarbiavimui pagal nacionalinės 
teisės sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siūloma pradėti taikyti skubios informacijos apsaugos priemones siekiant, 
kad šios supaprastintos bendradarbiavimo taisyklės nebūtų be leidimo (pagal analogiją) 
plačiau taikomos bendraujant su trečiųjų šalių agentūromis, kurios galbūt savo veikloje 
vadovaujasi kitokiomis, nei ES valstybėse narėse taikomos, atskaitomybės ir demokratinės 
kontrolės normomis, nes tokia padėtis galėtų be reikalo kelti pavojų svarbiausiems Europos 
piliečių interesams.
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