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Armando França
Iniciativa da República da Áustria tendo em vista a aprovação de uma decisão do Conselho 
relativa à melhoria da cooperação entre as unidades especiais de intervenção dos 
Estados-Membros da União Europeia em situações de crise

Iniciativa da República da Áustria (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Texto a República da Áustria Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 12
Considerando 5

(5) A presente decisão estabelece algumas 
regras gerais em matéria de 
responsabilidade, incluindo regras de 
responsabilidade civil e penal, a fim de 
definir um quadro jurídico para as 
circunstâncias em que os Estados-Membros 
envolvidos decidam solicitar e prestar 
assistência. A existência deste quadro 
jurídico e de uma declaração que indique 
as autoridades competentes permitirá 
reagir rapidamente e ganhar tempo em 
caso de ocorrência de uma crise.

(5) A presente decisão estabelece algumas 
regras gerais em matéria de 
responsabilidade, incluindo regras de 
responsabilidade civil e penal, a fim de 
definir um quadro jurídico para as 
circunstâncias em que os Estados-Membros 
envolvidos decidam solicitar e prestar 
assistência. Para esses efeitos, cada Estado-
Membro deve indicar quais são as 
autoridades nacionais competentes às quais 
os Estados-Membros afectados poderão 
solicitar a prestação de assistência ou a 
intervenção.

Or. es
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Justificação

O texto original presta-se a confusão.

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 13
Considerando 5-A (novo)

(5-A) A presente decisão complementa as 
disposições previstas no artigo 18.º da 
Decisão 2007/..../JAI do Conselho sobre o 
aprofundamento da cooperação 
transfronteiras, em particular no domínio 
da luta contra o terrorismo e da 
criminalidade transfronteiras (decisão 
Prüm), relativas às formas de cooperação 
policial entre os Estados-Membros, através 
de unidades especiais de intervenção em 
situações de crise provocadas por uma 
acção humana ou terrorista que implique 
uma ameaça física directa e grava para as 
pessoas, as infra-estruturas ou as 
instituições, em particular as tomadas de 
reféns, actos de pirataria e outros 
semelhantes.

Or. es

Justificação

A alteração visa clarificar o objectivo da proposta de decisão.

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 14
Artigo 2, parágrafo 1

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. es
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Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou

Alteração 15
Artigo 2, parágrafo 2

2) "Situação de crise", qualquer situação 
criada pelo Homem num Estado-Membro 
que represente uma ameaça física grave e 
directa para pessoas ou instituições nesse 
Estado-Membro, nomeadamente, a tomada 
de reféns, o desvio de aviões e incidentes 
semelhantes.

2) "Situação de crise", qualquer situação 
num Estado-Membro que permita supor 
existirem motivos razoáveis para acreditar 
que foi ou está a ser cometido um acto 
delituoso que represente uma ameaça física 
grave e directa para pessoas ou instituições 
nesse Estado-Membro, nomeadamente, a 
tomada de reféns, o desvio de aviões e 
incidentes semelhantes.

Or. en

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 16
Artigo 2, parágrafo 2

2) "Situação de crise", qualquer situação 
criada pelo Homem num Estado-Membro 
que represente uma ameaça física grave e 
directa para pessoas ou instituições nesse 
Estado-Membro, nomeadamente, a tomada 
de reféns, o desvio de aviões e incidentes 
semelhantes.

2) "Situação de crise", qualquer situação 
criada pelo Homem num Estado-Membro 
que represente uma ameaça física grave e 
directa para pessoas, infra-estruturas ou 
instituições nesse Estado-Membro, 
nomeadamente os actos terroristas, a 
tomada de reféns, o desvio de aviões e 
incidentes semelhantes.

Or. es

Justificação

É necessário referir a razão de ser da proposta, a saber, a cooperação entre os 
Estados-Membros face a situações de crise derivadas da acção humana voluntária, 
especialmente os ataques e ameaças terroristas.

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 17
Artigo 6
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Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades competentes realizem 
reuniões e organizem formações e 
exercícios conjuntos, sempre que 
necessário, para trocar experiências, 
conhecimentos especializados e informações 
de ordem geral, prática e técnica sobre a 
prestação de assistência em situações de 
crise.

Os Estados-Membros participantes devem 
assegurar que as suas unidades especiais de 
intervenção realizem reuniões e organizem 
periodicamente cursos de formação e 
exercícios conjuntos, para trocar 
experiências, conhecimentos especializados 
e informações de ordem geral, prática e 
técnica sobre a prestação de assistência em 
situações de crise.

Or. es

Justificação

As unidades especializadas designadas para intervir em situações de crise no território de 
outro Estado-Membro devem ter a possibilidade de realizar cursos periódicos que lhes 
permitam ampliar e completar os seus conhecimentos e a sua experiência.

Alteração apresentada por Panayiotis Demetriou

Alteração 18
Artigo 6

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades competentes realizem 
reuniões e organizem formações e exercícios 
conjuntos, sempre que necessário, para 
trocar experiências, conhecimentos 
especializados e informações de ordem 
geral, prática e técnica sobre a prestação de 
assistência em situações de crise.

Todos os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes realizem reuniões e organizem 
formações e exercícios conjuntos, sempre 
que necessário, para trocar experiências, 
conhecimentos especializados e informações 
de ordem geral, prática e técnica sobre a 
prestação de assistência em situações de 
crise.

Or. en

Alteração apresentada por Iliana Malinova Iotova

Alteração 19
Artigo 8, nº 4-A (novo)

4-A Nenhuma disposição da presente 
decisão pode ser interpretada como 
permitindo a aplicação dessas regras que 
regulam a cooperação entre os serviços 
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autorizados dos Estados-Membros às 
relações com os respectivos serviços de 
países terceiros que se furtem à 
observância das normas existentes 
aplicáveis à cooperação policial 
internacional em conformidade com as 
ordens jurídicas nacionais.

Or. es

Justificação

A presente alteração tem por objectivo introduzir uma salvaguarda material contra uma 
interpretação extensiva não autorizada das regras simplificadas que regulam a cooperação 
("por analogia"), às interacções com os serviços dos países terceiros, que talvez não operem 
em conformidade com normas de responsabilidade e controlo democrático comparáveis às 
existentes nos Estados-Membros da UE, situação da qual poderia resultar um risco 
injustificado para interesses vitais dos cidadãos europeus.
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