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Initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de 
Raad ter verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale 
interventie-eenheden van de lidstaten van de Europese Unie

Initiatief van de Republiek Oostenrijk (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Door de Republiek Oostenrijk 
voorgestelde tekst

Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 12
Overweging 5

(5) Dit besluit strekt ertoe de algemene 
voorschriften, onder meer betreffende 
civielrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, vast te stellen die het 
wettelijk kader bieden voor gevallen waarin 
de betrokken lidstaten overeenkomen van 
deze mogelijkheid om bijstand te vragen en 
te verstrekken gebruik te maken. Met dit 
kader en de verklaring van de bevoegde 
instanties zullen de lidstaten in staat zijn 
snel te reageren en tijd te winnen in geval 
van crisissituaties,

(5) Dit besluit strekt ertoe de algemene 
voorschriften, onder meer betreffende 
civielrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, vast te stellen die het 
wettelijk kader bieden voor gevallen waarin 
de betrokken lidstaten overeenkomen van 
deze mogelijkheid om bijstand te vragen en 
te verstrekken gebruik te maken. Daartoe 
dient elke lidstaat aan te geven welke de 
bevoegde nationale instanties zijn waarbij 
de betrokken lidstaten om bijstand of 
interventie kunnen verzoeken.

Or. es
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Motivering

De oorspronkelijke tekst is niet duidelijk.

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 13
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Dit besluit is een aanvulling op de 
bepalingen van artikel 18 van Besluit 
2007/…/JBZ inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het 
bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit (Besluit 
van Prüm), ten aanzien van de vormen van 
politiële samenwerking tussen de lidstaten, 
door het inzetten van speciale interventie-
eenheden in door menselijk optreden of 
terroristische acties veroorzaakte 
crisissituaties die een ernstige rechtstreekse 
fysieke bedreiging vormen voor personen, 
infrastructuurvoorzieningen of 
instellingen, in het bijzonder gijzelingen, 
kapingen en soortgelijke incidenten.

Or. es

Motivering

De doelstelling van het voorstel voor een besluit dient te worden verduidelijkt.

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 14
Artikel 2, definitie 1

1) "speciale interventie-eenheid": een 
wetshandhavingsinstantie van een lidstaat 
die gespecialiseerd is in crisisbeheersing;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. es
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Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou

Amendement 15
Artikel 2, definitie 2

2) "crisissituatie": een door menselijk 
optreden veroorzaakte situatie in een 
lidstaat die voor personen of instellingen in 
die lidstaat een ernstige rechtstreekse fysieke 
of materiële bedreiging vormt, in het 
bijzonder gijzelingen, kapingen en 
soortgelijke incidenten.

2) "crisissituatie": een situatie in een lidstaat 
waarbij redelijke gronden bestaan om aan 
te nemen dat een strafbaar feit is of wordt 
gepleegd dat voor personen of instellingen 
in die lidstaat een ernstige rechtstreekse 
fysieke of materiële bedreiging vormt, in het 
bijzonder gijzelingen, kapingen en 
soortgelijke incidenten.

Or. en

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 16
Artikel 2, definitie 2

2) "crisissituatie": een door menselijk 
optreden veroorzaakte situatie in een lidstaat 
die voor personen of instellingen in die 
lidstaat een ernstige rechtstreekse fysieke of 
materiële bedreiging vormt, in het bijzonder 
gijzelingen, kapingen en soortgelijke 
incidenten.

2) "crisissituatie": een door menselijk 
optreden veroorzaakte situatie in een lidstaat 
die voor personen, 
infrastructuurvoorzieningen of instellingen 
in die lidstaat een ernstige rechtstreekse 
fysieke of materiële bedreiging vormt, in het 
bijzonder terroristische acties, gijzelingen, 
kapingen en soortgelijke incidenten.

Or. es

Motivering

De bestaansreden van het voorstel moet duidelijk worden vermeld, namelijk de samenwerking 
tussen lidstaten in crisissituaties die veroorzaakt worden door menselijk optreden, met name 
terroristische acties en bedreigingen.
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Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 17
Artikel 6

De lidstaten zien erop toe dat hun bevoegde 
instanties zo nodig bijeenkomsten beleggen 
en gezamenlijke opleidingen en oefeningen 
organiseren teneinde ervaring en 
deskundigheid, alsook algemene, praktische 
en technische informatie uit te wisselen over 
bijstandverlening in crisissituaties.

De deelnemende lidstaten zien erop toe dat 
hun speciale interventie-eenheden op 
gezette tijden bijeenkomsten beleggen en 
gezamenlijke opleidingen en oefeningen 
organiseren teneinde ervaring en 
deskundigheid, alsook algemene, praktische 
en technische informatie uit te wisselen over 
bijstandverlening in crisissituaties.

Or. es

Motivering

De gespecialiseerde eenheden die bij crisissituaties in een andere lidstaat moeten optreden 
moeten de mogelijkheid hebben om regelmatig opleidingscursussen te organiseren die hen in 
staat stellen hun kennis en ervaring uit te breiden en aan te vullen.

Amendement ingediend door Panayiotis Demetriou

Amendement 18
Artikel 6

De lidstaten zien erop toe dat hun bevoegde 
instanties zo nodig bijeenkomsten beleggen 
en gezamenlijke opleidingen en oefeningen 
organiseren teneinde ervaring en 
deskundigheid, alsook algemene, praktische 
en technische informatie uit te wisselen over 
bijstandverlening in crisissituaties.

Alle lidstaten zien erop toe dat hun bevoegde 
instanties zo nodig bijeenkomsten beleggen 
en gezamenlijke opleidingen en oefeningen 
organiseren teneinde ervaring en 
deskundigheid, alsook algemene, praktische 
en technische informatie uit te wisselen over 
bijstandverlening in crisissituaties.

Or. en

Amendement ingediend door Iliana Malinova Iotova

Amendement 19
Artikel 8, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Niets in het onderhavige Besluit kan 
aldus worden uitgelegd dat het toegestaan 
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is deze voorschriften voor de samenwerking 
tussen de wetshandhavingsinstanties van de 
lidstaten toe te passen op de betrekkingen 
met de bevoegde instanties van derde 
landen, in afwijking van de bestaande 
voorschriften voor internationale politiële 
samenwerking in de bestaande nationale 
rechtsregels.

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is de invoering van een uitdrukkelijke beschermingsclausule tegen
de ongeoorloofde uitbreiding van deze vereenvoudigde regels voor samenwerking ("naar 
analogie") tot de betrekkingen met de instanties  van derde landen, die mogelijk niet onder 
dezelfde voorwaarden van verantwoordingsplicht en democratische controle werken als de 
instanties van de EU-lidstaten, hetgeen een ongeoorloofde bedreiging kan vormen voor de 
vitale belangen van de Europese burgers.


	696652nl.doc

