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Inicjatywa Republiki Austrii podjęta w celu przyjęcia decyzji Rady o usprawnieniu 
współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi 
państw członkowskich Unii Europejskiej

Inicjatywa Republiki Austrii (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Tekst proponowany przez Republikę Austrii Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 12
Punkt 5 preambuły

(5) W niniejszej decyzji ustalono pewne 
ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności, 
w tym zasad odpowiedzialności karnej, w 
celu ustalenia ram prawnych na wypadek 
gdyby zainteresowane państwa 
członkowskie zgodziły się na wystąpienie z 
prośbą o udzielenie pomocy i na jej 
udzielenie. Posiadanie tych ram prawnych 
oraz oświadczenia wskazującego właściwe 
organy umożliwi państwom członkowskim 
szybką reakcję i pozwoli im oszczędzić czas 
w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej.

(5) W niniejszej decyzji ustalono pewne 
ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności, 
w tym zasad odpowiedzialności karnej, w 
celu ustalenia ram prawnych na wypadek
gdyby zainteresowane państwa 
członkowskie zgodziły się na wystąpienie z 
prośbą o udzielenie pomocy i na jej 
udzielenie. W tym celu każde państwo 
członkowskie musi określić właściwe 
organy krajowe, do których zainteresowane 
państwa członkowskie mogą wystąpić z 
prośbą o udzielenie pomocy lub o 
interwencję.

Or. es



PE398.396v01-00 2/5 AM\696652PL.doc

PL

Uzasadnienie

Tekst oryginalny jest niejasny.

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 13
Punkt 5 a preambuły (nowy)

5a) Niniejsza decyzja uzupełnia przepisy 
określone w art. 18 decyzji Rady 
2007/…/WSiSW w sprawie intensywniejszej 
współpracy transgranicznej, szczególnie w 
walce z terroryzmem i przestępczością 
transgraniczną (decyzja z Prüm), dotyczące 
form wzajemnego wsparcia policyjnego 
udzielanego przez państwa członkowskie 
przy udziale specjalnych jednostek 
interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
spowodowanych przez człowieka lub na 
skutek działań terrorystycznych, 
stanowiących poważne bezpośrednie 
zagrożenie fizyczne dla osób, infrastruktury 
lub instytucji, w szczególności wzięcie 
zakładników, uprowadzenie oraz podobne 
przypadki.

Or. es

Uzasadnienie

W celu określenia celu projektu decyzji.

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 1

1) „specjalna jednostka interwencyjna” 
oznacza jakikolwiek organ ochrony 
porządku publicznego w państwie 
członkowskim, który specjalizuje się w 
kontroli sytuacji kryzysowych.

Nie dotyczy polskiej wersji jezykowej.
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Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 15
Artykuł 2 punkt 2

2) „sytuacja kryzysowa” oznacza 
jakąkolwiek sytuację w państwie 
członkowskim spowodowaną przez 
człowieka, stanowiącą poważne 
bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób 
lub instytucji w tym państwie 
członkowskim, a w szczególności wzięcie 
zakładników, uprowadzenie oraz podobne 
przypadki.

2) „sytuacja kryzysowa” oznacza 
jakąkolwiek sytuację w państwie 
członkowskim dającą podstawy do 
przypuszczenia, że popełniono lub właśnie 
popełniany jest czyn przestępczy, który 
stanowi poważne bezpośrednie zagrożenie 
fizyczne dla osób lub instytucji w tym 
państwie członkowskim, a w szczególności 
wzięcie zakładników, uprowadzenie oraz 
podobne przypadki.

Or. en

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 16
Artykuł 2 ustęp 2

2) „sytuacja kryzysowa” oznacza 
jakąkolwiek sytuację w państwie 
członkowskim spowodowaną przez 
człowieka, stanowiącą poważne 
bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób 
lub instytucji w tym państwie 
członkowskim, a w szczególności wzięcie 
zakładników, uprowadzenie oraz podobne 
przypadki.

2) „sytuacja kryzysowa” oznacza 
jakąkolwiek sytuację w państwie 
członkowskim spowodowaną przez 
człowieka, stanowiącą poważne 
bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób, 
infrastruktury lub instytucji w tym państwie 
członkowskim, a w szczególności działania 
terrorystyczne, wzięcie zakładników, 
uprowadzenie oraz podobne przypadki.

Or. es

Uzasadnienie

Należy podkreślić powód złożenia wniosku, czyli współpracę państw członkowskich w sytuacji 
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kryzysu spowodowanego celowym działaniem człowieka, zwłaszcza podczas ataków i 
zagrożeń terrorystycznych.

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 17
Artykuł 6

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
razie potrzeby ich właściwe organy
odbywały spotkania oraz organizowały 
wspólne szkolenia i ćwiczenia, w celu 
wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą 
fachową oraz ogólnymi, praktycznymi i 
technicznymi informacjami na temat 
udzielania pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

Zaangażowane państwa członkowskie 
zapewniają, aby ich specjalne jednostki 
interwencyjne odbywały spotkania oraz 
regularnie organizowały wspólne kursy 
szkoleniowe i ćwiczenia, w celu wymiany 
doświadczeń, dzielenia się wiedzą fachową
oraz ogólnymi, praktycznymi i technicznymi 
informacjami na temat udzielania pomocy w 
sytuacjach kryzysowych.

Or. es

Uzasadnienie

Specjalne jednostki służące do interwencji w sytuacjach kryzysowych na terytorium innego 
państwa członkowskiego powinny mieć możliwość odbywania regularnych kursów 
pozwalających im na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy i doświadczenia.

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 18
Artykuł 6

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
razie potrzeby ich właściwe organy 
odbywały spotkania oraz organizowały 
wspólne szkolenia i ćwiczenia, w celu 
wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą 
fachową oraz ogólnymi, praktycznymi i 
technicznymi informacjami na temat 
udzielania pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

Wszystkie państwa członkowskie 
zapewniają, aby w razie potrzeby ich 
właściwe organy odbywały spotkania oraz 
organizowały wspólne szkolenia i 
ćwiczenia, w celu wymiany doświadczeń, 
dzielenia się wiedzą fachową oraz ogólnymi, 
praktycznymi i technicznymi informacjami 
na temat udzielania pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

Or. en
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Poprawkę złożyła Iliana Malinova Iotova

Poprawka 19
Artykuł 8 ustęp 4 a (nowy)

4a. Żaden z przepisów niniejszej decyzji nie 
może być postrzegany jako umożliwiający 
stosowanie zasad regulujących współpracę 
między organami ścigania państw 
członkowskich do stosunków z
odpowiednimi organami krajów trzecich 
omijając istniejące przepisy mające 
zastosowanie do międzynarodowej 
współpracy policji zgodnie z krajowymi 
systemami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie wyraźnego i ważnego zabezpieczenia przed 
niedozwolonym rozszerzeniem uproszczonych zasad współpracy („przez analogię”) do 
wzajemnych relacji z organami krajów trzecich, które mogą działać według innych 
standardów odpowiedzialności i demokratycznej kontroli niż te istniejące w państwach 
członkowskich UE – która to sytuacja mogłaby spowodować nieuzasadnione zagrożenie 
żywotnych interesów obywateli Europy.
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