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Armando França
Inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar 
it-titjib tal-koperazzjoni bejn l-unitajiet ta' intervent speċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni 
Ewropea f'sitwazzjonijiet ta' kriżi

Inizjattiva tar-Repubblika ta’ l-Awstrija (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Test propost mir-Repubblika ta' l-Awstrija Emendi mill-Parlament

Emenda mressqa minn Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emenda 12
Premessa 5

(5) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi xi regoli 
ġenerali dwar ir-responsabbiltà, inklużi 
regoli dwar ir-responsabbiltà kriminali, 
sabiex tipprovdi qafas ġuridiku għaċ-
ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri 
kkonċernati jaqblu li jitolbu u jipprovdu 
assistenza. Permezz ta' dan il-qafas 
ġuridiku u ta' dikjarazzjoni li tindika l-
awtoritajiet kompetenti ser ikun possibbli 
għall-Istati Membri li jirreaġixxu 
rapidament u li ma jaħlux ħin meta tinqala 
sitwazzjoni ta' kriżi.

(5) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi xi regoli 
ġenerali dwar ir-responsabbiltà, inklużi 
regoli dwar ir-responsabbiltà kriminali, 
sabiex tipprovdi qafas ġuridiku għaċ-
ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri 
kkonċernati jaqblu li jitolbu u jipprovdu 
assistenza. B’dan il-ħsieb, kull Stat Membri 
jrid jindika l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li minnhom l-Istati Membri 
kkonċernati jistgħu jitolbu assistenza jew 
intervent.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali mhux ċar.

Emenda mressqa minn Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emenda 13
Premessa 5 a (ġdida)

(5a) Din id-deċiżjoni tikkumplimenta d-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 18 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/..../JHA dwar iż-
żieda tal-koperazzjoni transkonfinali, 
b'mod partikulari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali 
(deċiżjoni Prüm) rigward forom ta’ 
assistenza tal-pulizija bejn l-Istati Membri 
permezz ta’ unitajiet ta’ intervent speċjali fi 
kriżijiet kawżati mill-bniedem jew 
f’sitwazzjonijiet terroristiċi li jippreżentaw 
theddida fiżika diretta serja għal persuni,
infrastruttura jew istituzzjonijiet, b’mod 
partikulari teħid ta’ ostaġġi, ħtif u 
avvenimenti simili. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jkun iċċarat l-objettiv tal-proposta għal deċiżjoni.

Emenda mressqa minn Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emenda 14
Artikolu 2, paragrafu 1

1) "unità ta' intervent speċjali" għandha 
tfisser kwalunkwe awtorità ta' l-infurzar tal-
liġi ta' Stat Membru, li tkun speċjalizzata fil-
kontroll ta' sitwazzjoni ta' kriżi.

1) "unità ta' intervent speċjali" għandha 
tfisser l-awtorità ta' l-infurzar tal-liġi ta' Stat 
Membru, li tkun speċjalizzata fil-kontroll ta' 
sitwazzjoni ta' kriżi.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jkun iċċarat l-objettiv tal-proposta għal deċiżjoni.

Emenda mressqa minn Panayiotis Demetriou

Emenda 15
Artikolu 2, punt 2

2) "sitwazzjoni ta' kriżi" għandha tfisser 
kwalunkwe sitwazzjoni maħluqa mill-
bniedem fi Stat Membru li tippreżenta
theddida serja, diretta u fiżika għal persuni 
jew istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru, 
b'mod partikolari ħtif ta' persuni, ħtif ta' l-
ajruplani u inċidenti simili.

2) "sitwazzjoni ta' kriżi" għandha tfisser 
kwalunkwe sitwazzjoni fi Stat Membru li 
twassal għal bażi raġonevoli li wieħed 
jemmen li att kriminali twettaq jew qed 
jitwettaq li jippreżenta theddida serja, diretta 
u fiżika għal persuni jew istituzzjonijiet f'dak 
l-Istat Membru, b'mod partikolari ħtif ta' 
persuni, ħtif ta' l-ajruplani u inċidenti simili.

Or. en

Emenda mressqa minn Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emenda 16
Artikolu 2, paragrafu 2

2) "sitwazzjoni ta' kriżi" għandha tfisser 
kwalunkwe sitwazzjoni maħluqa mill-
bniedem fi Stat Membru li tippreżenta 
theddida serja, diretta u fiżika għal persuni 
jew istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru, 
b'mod partikolari ħtif ta' persuni, ħtif ta' l-
ajruplani u inċidenti simili.

2) "sitwazzjoni ta' kriżi" għandha tfisser 
kwalunkwe sitwazzjoni maħluqa mill-
bniedem fi Stat Membru li tippreżenta 
theddida serja, diretta u fiżika għal persuni, 
infrastruttura jew istituzzjonijiet f'dak l-
Istat Membru, b'mod partikolari atti ta’ 
terroriżmu, ħtif ta' persuni, ħtif ta' l-
ajruplani u inċidenti simili.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa tal-konsistenza fir-rigward tat-twaqqif tal-proposta, fi kliem ieħor 
koperazzjoni bejn l-Istati Membri fir-rigward ta’ kriżi maħluqa mill-bniedem, b’mod 
partikulari theddid u attakki terroristiċi.
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Emenda mressqa minn Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emenda 17
Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet relevanti tagħhom iżommu 
laqgħat u jorganizzaw taħriġ u eżerċizzji 
konġunti, meta meħtieġ, bil-ħsieb ta' 
skambju ta' esperjenza, ta' kompetenza 
teknika u ta' informazzoni ġenerali, prattika 
u teknika dwar l-għoti ta' assistenza 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

L-Istati Membri li jipparteċipaw għandhom 
jiżguraw li l-unitajiet ta’ intervent speċjali
tagħhom iżommu laqgħat u jorganizzaw 
korsijiet ta’ taħriġ u eżerċizzji regolari
konġunti, meta meħtieġ, bil-ħsieb ta' 
skambju ta' esperjenza, ta' kompetenza 
teknika u ta' informazzoni ġenerali, prattika 
u teknika dwar l-għoti ta' assistenza 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-unitajiet ta’ intervent speċjali intenzjonati biex jintervjenu f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor iridu jkunu jistgħu jorganizzaw korsijiet regolari li 
jippermettulhom li jespandu u jsaħħu t-tagħrif u l-esperjenza.

Emenda mressqa minn Panayiotis Demetriou

Emenda 18
Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet relevanti tagħhom iżommu 
laqgħat u jorganizzaw taħriġ u eżerċizzji 
konġunti, meta meħtieġ, bil-ħsieb ta' 
skambju ta' esperjenza, ta' kompetenza 
teknika u ta' informazzoni ġenerali, prattika 
u teknika dwar l-għoti ta' assistenza 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

L-Istati Membri kollha għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet relevanti tagħhom iżommu 
laqgħat u jorganizzaw taħriġ u eżerċizzji 
konġunti, meta meħtieġ, bil-ħsieb ta' 
skambju ta' esperjenza, ta' kompetenza 
teknika u ta' informazzoni ġenerali, prattika 
u teknika dwar l-għoti ta' assistenza 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. en

Emenda mressqa minn Iliana Malinova Iotova

Emenda 19
Artikolu 8, paragrafu 4 a (ġdid)
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4a. Xejn f’din id-Deċiżjoni m’għandu 
jinftiehem li jippermetti l-applikazzjoni ta’ 
dawn ir-regoli li jirregolaw il-koperazzjoni 
bejn aġenziji ta’ nfurzar tal-liġi ta’ l-Istati 
Membri għal relazzjonijiet ma’ l-aġenziji 
rispettivi ta’ pajjiżi terzi bi ksur tar-regoli 
attwali li japplikaw għal koperazzjoni 
internazzjonali bejn il-pulizija skond 
sistemi legali nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa l-introduzzjoni ta' salvagwardja materjali rapida kontra l-
espansjoni mhux awtorizzata ta' dawn ir-regoli simplifikati għal koperazzjoni 
(“b’analoġija”), għall-interazzjonijiet ma’ l-aġenziji ta’ pajjiżi terzi, li jistgħu ma jkunux qed 
joperaw skond standards ta’ responsabilità simili u kontroll demokratiku għal dawk eżistenti 
fl-Istati Membri ta' l-UE - sitwazzjoni li tista' tirriżulta f'ostakolu mhux mixtieq għall-interessi 
vitali taċ-ċittadini Ewropej.
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