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AMENDAMENTELE 12-19

Proiect de raport (PE396.521v01-00)
Armando França
referitor la ini�iativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind 
ameliorarea cooperării dintre unită�ile speciale de interven�ie ale statelor membre ale 
Uniunii Europene în situa�ii de criză

Iniţiativa Republicii Austria (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Text propus de Republica Austria Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 12
Considerentul 5

(5) Prezenta decizie stabileşte norme 
generale privind răspunderea, inclusiv 
norme privind răspunderea penală, pentru a 
asigura cadrul juridic pentru circumstanţele 
în care statele membre în cauză convin să 
solicite şi să ofere asistenţă. Existenţa 
acestui cadru juridic şi a unei declaraţii 
care să indice autorităţile competente va 
permite statelor membre să reacţioneze 
rapid şi să câştige timp atunci când apare o 
astfel situaţie de criză.

(5) Prezenta decizie stabileşte norme 
generale privind răspunderea, inclusiv 
norme privind răspunderea penală, pentru a 
asigura cadrul juridic pentru circumstanţele 
în care statele membre în cauză convin să 
solicite şi să ofere asistenţă. În acest sens, 
fiecare stat membru trebuie să precizeze 
care sunt autorităţile naţionale competente 
cărora statele membre în cauză le pot 
solicita asistenţa sau intervenţia.

Or. es
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Justificare

El texto original es confuso.

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 13
Considerentul 5a (nou)

(5a) Prezenta decizie completează 
dispoziţiile articolului 18 din Decizia 
2007/…/JAI a Consiliului privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere, 
în special în domeniul combaterii 
terorismului şi criminalităţii 
transfrontaliere („Decizia Prüm”), care 
vizează diverse forme de asistenţă 
poliţienească între statele membre prin 
intermediul unor unităţi speciale de 
intervenţie în situaţii de criză generate de 
om sau de acţiuni teroriste care reprezintă 
o ameninţare fizică gravă şi directă la 
adresa unor persoane, infrastructuri sau 
instituţii, în special luările de ostateci, 
deturnările şi incidentele similare.

Or. es

Justificare

Al objeto de aclarar el objetivo de la propuesta de Decisión.

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 14
Articolul 2 punctul 1

1. „unitate specială de intervenţie” este 
corpul poliţienesc specializat în gestionarea 
situaţiilor de criză în cadrul unui stat 
membru;

1. „unitate specială de intervenţie” este 
corpul poliţienesc al unui stat membru care 
este specializat în gestionarea situaţiilor de 
criză;

Or. es
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Justificare

Al objeto de aclarar el objetivo de la propuesta de Decisión.

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 15
Articolul 2 punctul 2

2. „situaţie de criză” înseamnă orice situaţie 
generată de om într-un stat membru care 
reprezintă o ameninţare fizică gravă şi 
directă la adresa unor persoane sau instituţii 
din statul membru în cauză, în special luările 
de ostateci, deturnările şi incidentele 
similare.

2. „situaţie de criză” înseamnă orice situaţie 
într-un stat membru care oferă motive 
întemeiate de a presupune că a fost comis 
sau se comite un act criminal care
reprezintă o ameninţare fizică gravă şi 
directă la adresa unor persoane sau instituţii 
din statul membru în cauză, în special luările 
de ostateci, deturnările şi incidentele 
similare.

Or. en

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 16
Articolul 2 punctul 2

2. „situaţie de criză” înseamnă orice situaţie 
generată de om într-un stat membru care 
reprezintă o ameninţare fizică gravă şi 
directă la adresa unor persoane sau instituţii 
din statul membru în cauză, în special luările 
de ostateci, deturnările şi incidentele 
similare;

2. „situaţie de criză” înseamnă orice situaţie 
generată de om într-un stat membru care 
reprezintă o ameninţare fizică gravă şi 
directă la adresa unor persoane, 
infrastructuri sau instituţii din statul 
membru în cauză, în special acţiunile 
teroriste, luările de ostateci, deturnările şi 
incidentele similare;

Or. es

Justificare

Es necesario dejar constancia de la razón de ser de la propuesta; es decir la cooperación 
entre Estados miembros ante crisis derivadas de la acción humana voluntaria, especialmente 
los ataques y amenazas terroristas.
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Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 17
Articolul 6

Statele membre se asigură că autorităţile lor 
relevante organizează reuniuni şi instructaje
şi exerciţii comune, ori de câte ori este 
necesar, pentru a face schimburi de 
experienţă, cunoştinţe şi informaţii generale, 
practice şi tehnice cu privire la furnizarea de 
asistenţă în situaţii de criză.

Statele membre participante se asigură că 
unităţile lor speciale de intervenţie
organizează reuniuni, cursuri periodice de 
instructaj şi exerciţii comune, pentru a face 
schimburi de experienţă, cunoştinţe şi 
informaţii generale, practice şi tehnice cu 
privire la furnizarea de asistenţă în situaţii de 
criză.

Or. es

Justificare

Las unidades especializadas designadas para intervenir en situaciones de crisis en el 
territorio de otro Estado miembro deben tener la posibilidad de realizar cursos periódicos 
que les permitan ampliar y completar sus conocimientos y experiencias.

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 18
Articolul 6

Statele membre participante se asigură că 
unităţile lor speciale de intervenţie 
organizează reuniuni şi instructaje şi 
exerciţii comune, ori de câte ori este necesar, 
pentru a face schimburi de experienţă, 
cunoştinţe şi informaţii generale, practice şi 
tehnice cu privire la furnizarea de asistenţă 
în situaţii de criză.

Toate statele membre participante se asigură 
că unităţile lor speciale de intervenţie 
organizează reuniuni şi instructaje şi 
exerciţii comune, ori de câte ori este necesar, 
pentru a face schimburi de experienţă, 
cunoştinţe şi informaţii generale, practice şi 
tehnice cu privire la furnizarea de asistenţă 
în situaţii de criză.

Or. en

Amendament depus de Iliana Malinova Iotova

Amendamentul 19
Articolul 8 alineatul (4a) (nou)
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(4a) Nici o dispoziţie a prezentei directive 
nu se interpretează în sensul că permite 
aplicarea acestor norme privind cooperarea 
dintre instituţiile însărcinate cu aplicarea 
legii ale statelor membre şi relaţiilor cu 
instituţiile similare din ţări terţe prin 
abaterea de la normele în vigoare 
referitoare la cooperarea poliţienească 
internaţională prevăzute în sistemele 
juridice naţionale.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is the introduction of an express material safeguard against 
the unauthorized expansion of these simplified rules for cooperation ("by analogy"), to the 
interactions with the agencies of third countries, which might not be operating under similar 
standards of accountability and democratic control to those existing in the EU Member States 
- situation that might result in unwarranted jeopardizing of European citizens' vital interests.
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