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Osnutek poročila (PE396.521v01-00)
Armando França
Pobuda Republike Avstrije z namenom sprejetja Sklepa Sveta o izboljšanju sodelovanja med 
posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske Unije v kriznih situacijah

Pobuda Republike Avstrije (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Republika Avstrija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 5

(5) Ta sklep določa nekatera splošna pravila 
o odgovornosti, vključno s civilno in 
kazensko odgovornostjo, z namenom 
zagotovitve pravnega okvira v primeru, ko 
bi se zadevne države članice odločile 
zaprositi in nuditi pomoč. Obstoj tega 
pravnega okvira in izjave, v kateri se 
navedejo pristojni organi, bosta državam 
članicam v primeru kriznih razmer 
omogočila hiter odziv in prihranek časa –

(5) Ta sklep določa nekatera splošna pravila 
o odgovornosti, vključno s civilno in 
kazensko odgovornostjo, z namenom 
zagotovitve pravnega okvira v primeru, ko 
bi se zadevne države članice odločile 
zaprositi in nuditi pomoč. Ob upoštevanju 
tega mora vsaka država članica določiti 
pristojni nacionalni organ, katerega lahko 
zadevne države članice zaprosijo za pomoč 
ali posredovanje.

Or. es

Obrazložitev

Izvirno besedilo je nejasno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Ta sklep dopolnjuje določbe iz člena 
18 Sklepa Sveta 2007/.../PNZ o pospešitvi 
čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju 
boja proti terorizmu in čezmejnem 
kriminalu (prümski sklep), ki se nanaša na 
oblike policijske pomoči med državami 
članicami prek posebnih enot za 
posredovanje v kriznih razmerah, ki jih 
povzroči človek, ali ob terorističnih dejanjih 
ter predstavljajo resno neposredno fizično 
grožnjo osebam, infrastrukturi ali 
institucijam, zlasti zajemanje talcev, 
ugrabitve in podobni dogodki.

Or. es

Obrazložitev

Namen je pojasniti cilj predloga sklepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 14
Člen 2, odstavek 1

1) "posebna enota za posredovanje" pomeni 
vsak organ pregona države članice, ki je 
specializiran za nadzor kriznih razmer;

1) "posebna enota za posredovanje" pomeni 
organ pregona države članice, ki je 
specializiran za nadzor kriznih razmer;

Or. es

Obrazložitev

Namen je pojasniti cilj predloga sklepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 15
Člen 2, odstavek 2
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2) "krizne razmere" pomenijo razmere, ki jih
v državi članici povzroči človek in
predstavljajo resno neposredno fizično 
grožnjo osebam ali institucijam te države 
članice, predvsem pa zajemanje talcev, 
ugrabitve in podobni incidenti.

2) "krizne razmere" pomenijo razmere, 
zaradi katerih se v državi članici utemeljeno 
domneva, da je bilo ali je storjeno kaznivo 
dejanje, ki predstavlja resno neposredno 
fizično grožnjo osebam ali institucijam te 
države članice, predvsem pa zajemanje 
talcev, ugrabitve in podobni incidenti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 16
Člen 2, odstavek 2

2) "krizne razmere" pomenijo razmere, ki jih 
v državi članici povzroči človek in 
predstavljajo resno neposredno fizično 
grožnjo osebam ali institucijam te države 
članice, predvsem pa zajemanje talcev, 
ugrabitve in podobni incidenti.

2) "krizne razmere" pomenijo razmere, ki jih 
v državi članici povzroči človek in 
predstavljajo resno neposredno fizično 
grožnjo osebam, infrastrukturi ali 
institucijam te države članice, predvsem pa 
teroristična dejanja, zajemanje talcev, 
ugrabitve in podobni incidenti.

Or. es

Obrazložitev

Potrebna je doslednost kar zadeva namen predloga, in sicer sodelovanje med državami 
članicami, ko nastopijo krizne razmere, ki jih povzroči človek, zlasti teroristični napadi in 
grožnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 17
Člen 6

Države članice zagotovijo, da se njihovi
ustrezni organi po potrebi sestajajo ter 
organizirajo skupna usposabljanja in vaje, 
da bi tako izmenjali izkušnje in strokovno 
znanje, pa tudi splošne, praktične in tehnične 
informacije o zagotavljanju pomoči v 
kriznih razmerah.

Sodelujoče države članice zagotovijo, da se 
njihove posebne enote za posredovanje
sestajajo ter redno organizirajo skupne
tečaje usposabljanja in vaje, da bi tako 
izmenjali izkušnje in strokovno znanje, pa 
tudi splošne, praktične in tehnične 
informacije o zagotavljanju pomoči v 
kriznih razmerah.
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Or. es

Obrazložitev

Posebne enote za posredovanje, namenjene posredovanju v kriznih razmerah na ozemlju 
druge države članice, morajo imeti možnost organiziranja rednih tečajev, ki jim bodo 
omogočili razširiti in okrepiti njihovo znanje in izkušnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Panayiotis Demetriou

Predlog spremembe 18
Člen 6

Države članice zagotovijo, da se njihovi 
ustrezni organi po potrebi sestajajo ter 
organizirajo skupna usposabljanja in vaje, da 
bi tako izmenjali izkušnje in strokovno 
znanje, pa tudi splošne, praktične in tehnične 
informacije o zagotavljanju pomoči v 
kriznih razmerah.

Vse države članice zagotovijo, da se njihovi 
ustrezni organi po potrebi sestajajo ter 
organizirajo skupna usposabljanja in vaje, da 
bi tako izmenjali izkušnje in strokovno 
znanje, pa tudi splošne, praktične in tehnične 
informacije o zagotavljanju pomoči v 
kriznih razmerah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Iliana Malinova Iotova

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 4 a (novo)

4a. Nič v tem sklepu se ne razlaga tako, da 
bi dovoljevalo uporabo teh pravil za 
sodelovanje med organi pregona držav 
članic pri odnosih z zadevnimi organi 
tretjih držav, zato da bi se izognili 
obstoječim pravilom, ki se uporabljajo za 
mednarodno policijsko sodelovanje v 
skladu z nacionalnimi pravnimi sistemi.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uvedba jasnega stvarnega varovala pred nedovoljeno 
razširitvijo teh poenostavljenih pravil za sodelovanje (po analogiji) na odnose z organi tretjih 
držav, ki mogoče ne delujejo po enakih standardih odgovornosti in demokratičnega nadzora, 
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kakršni veljajo v državah članicah EU – takšne razmere bi lahko pripeljale do 
neupravičenega ogrožanja bistvenih interesov evropskih državljanov.
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