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Ziņojuma projekts (PE396.521v01-00)
Armando França
Austrijas Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu 
starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās

Austrijas Republikas iniciatīva (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Austrijas Republikas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 12
5. apsvērums

(5) Šajā lēmumā ir noteikti daži vispārēji 
noteikumi par atbildību, tostarp par 
krimināltiesisko atbildību, lai radītu tiesisku 
pamatu apstākļiem, kuros attiecīgās 
dalībvalstis vienotos lūgt un sniegt 
palīdzību. Šī tiesiskā pamata pieejamība un 
deklarācija, kurā norādītas kompetentās 
iestādes, ļaus dalībvalstīm ātri reaģēt 
gadījumā, ja rodas krīzes situācija,

(5) Šajā lēmumā ir noteikti daži vispārēji 
noteikumi par atbildību, tostarp par 
krimināltiesisko atbildību, lai radītu tiesisku 
pamatu apstākļiem, kuros attiecīgās 
dalībvalstis vienotos lūgt un sniegt 
palīdzību. Ņemot to vērā, katrai dalībvalstij 
ir jānorāda tās kompetentās iestādes, 
kurām attiecīgās dalībvalstis drīkst lūgt 
palīdzību vai intervenci.

Or. es

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir neskaidrs.
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Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 13
5.a apsvērums (jauns)

(5a) Šis lēmums papildina Padomes 
Lēmuma 2007/.../TI par pārrobežu 
sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši 
apkarojot terorismu un pārrobežu 
noziedzību (Prīmes Lēmuma)18. panta 
noteikumus, attiecībā uz dalībvalstu 
policijas savstarpējās palīdzības iespējām 
īpašu intervences vienību veidā cilvēku 
izraisītās krīžu vai terora aktu situācijās, 
kas rada būtiskus tiešus fiziskus draudus 
personām, infrastruktūrai vai iestādēm, 
īpaši ķīlnieku sagrābšanas, nolaupīšanas
un līdzīgos gadījumos.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir paskaidrot lēmuma priekšlikuma mērķi.

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 14
2. panta 1. punkts

1) "īpašā intervences vienība" ir jebkura
dalībvalsts tiesībaizsardzības iestāde, kas ir 
specializēta kontrolēt krīzes situācijas;

1) "īpašā intervences vienība" ir dalībvalsts 
tiesībaizsardzības iestāde, kas ir specializēta 
kontrolēt krīzes situācijas;

Or. es

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir paskaidrot lēmuma priekšlikuma mērķi.
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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 15
2. panta 2. punkts

2) "krīzes situācija" ir jebkura cilvēka 
izraisīta situācija dalībvalstī, kas rada 
būtiskus tiešus fiziskus draudus personām 
vai iestādēm šajā dalībvalstī, jo īpaši 
ķīlnieku sagrābšana, lidmašīnu nolaupīšana 
un tamlīdzīgi starpgadījumi.

2) "krīzes situācija" ir jebkura situācija 
dalībvalstī, kura dod pietiekamu pamatu 
uzskatīt, ka ir veikta vai tiek veikta 
noziedzīga darbība, kas rada būtiskus tiešus 
fiziskus draudus personām vai iestādēm šajā 
dalībvalstī, jo īpaši ķīlnieku sagrābšana, 
lidmašīnu nolaupīšana un tamlīdzīgi 
starpgadījumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 16
2. panta 2. punkts

2) "krīzes situācija" ir jebkura cilvēka 
izraisīta situācija dalībvalstī, kas rada 
būtiskus tiešus fiziskus draudus personām 
vai iestādēm šajā dalībvalstī, jo īpaši 
ķīlnieku sagrābšana, lidmašīnu nolaupīšana 
un tamlīdzīgi starpgadījumi.

2) "krīzes situācija" ir jebkura cilvēka 
izraisīta situācija dalībvalstī, kas rada 
būtiskus tiešus fiziskus draudus personām, 
infrastruktūrai vai iestādēm šajā dalībvalstī, 
jo īpaši terora akti, ķīlnieku sagrābšana, 
lidmašīnu nolaupīšana un tamlīdzīgi 
starpgadījumi.

Or. es

Pamatojums

Nepieciešama konsekvence saistībā ar priekšlikuma nolūku, citiem vārdiem sakot, saistībā ar 
dalībvalstu sadarbību cilvēka izraisītu krīžu, īpaši terora aktu un terorisma draudu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 17
6. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās 
iestādes vajadzības gadījumā organizē 
sanāksmes un kopīgas apmācības un 

Iesaistītās dalībvalstis nodrošina, ka to 
īpašās intervences vienības organizē 
sanāksmes un regulāri rīko kopīgas 
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mācības, lai apmainītos ar pieredzi un 
vispārēju, praktisku un tehnisku informāciju 
par palīdzības sniegšanu krīzes situācijās.

apmācības kursus un mācības, lai 
apmainītos ar pieredzi un vispārēju, 
praktisku un tehnisku informāciju par 
palīdzības sniegšanu krīzes situācijās.

Or. es

Pamatojums

Īpašajām intervences vienībām, kuras citas dalībvalsts teritorijā sniedz palīdzību krīzes 
situācijās, ir jāvar rīkot regulārus kursus, kas paplašinātu un bagātinātu to zināšanas un 
pieredzi.

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 18
6. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās 
iestādes vajadzības gadījumā organizē 
sanāksmes un kopīgas apmācības un 
mācības, lai apmainītos ar pieredzi un 
vispārēju, praktisku un tehnisku informāciju 
par palīdzības sniegšanu krīzes situācijās.

Visas dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās 
iestādes vajadzības gadījumā organizē 
sanāksmes un kopīgas apmācības un 
mācības, lai apmainītos ar pieredzi un 
vispārēju, praktisku un tehnisku informāciju 
par palīdzības sniegšanu krīzes situācijās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Iliana Malinova Iotova

Grozījums Nr. 19
8. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Nevienu šā lēmuma noteikumu 
neiztulko kā atļauju piemērot šos 
noteikumus, kas reglamentē dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, 
attiecībām ar attiecīgajām iestādēm trešās 
valstīs, apejot spēkā esošos noteikumus, 
kuri piemērojami starptautiskajai policijas 
sadarbībai saskaņā ar valstu juridiskajām 
sistēmām.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest skaidru, reālu aizsardzību pret šo vienkāršoto sadarbības 
noteikumu neatļautu piemērošanas paplašināšanu („pēc analoģijas”), iekļaujot attiecības ar 
trešo valstu iestādēm, kuru darbības pamatā, iespējams, nav standarti, kas līdzīgi ES 
dalībvalstīs pastāvošajiem atbildības un demokrātiskās kontroles standartiem, radot situāciju, 
kas varētu izraisīt Eiropas pilsoņu būtisku interešu patvaļīgu apdraudēšanu. 
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