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Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 12
Skäl 5

(5) I detta beslut anges några allmänna 
regler om ansvar, inklusive regler om 
straffrättsligt ansvar, i syfte att tillhandahålla 
en rättslig ram för de fall där berörda 
medlemsstater beslutar att begära och lämna 
bistånd. När denna ram och ett uttalande, 
vilket anger de behöriga myndigheterna, 
finns tillgängliga kommer det att bli möjligt 
för medlemsstaterna att reagera snabbt och 
spara tid när en krissituation inträffar.

(5) I detta beslut anges några allmänna 
regler om ansvar, inklusive regler om 
straffrättsligt ansvar, i syfte att tillhandahålla 
en rättslig ram för de fall där berörda 
medlemsstater beslutar att begära och lämna 
bistånd. I detta syfte måste varje 
medlemsstat ange sina respektive behöriga 
myndigheter hos vilka de berörda 
medlemsstaterna kan begära bistånd eller 
insatser.

Or. es

Motivering

Originaltexten är otydlig.



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

SV

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 13
Skäl 5a (nytt)

(5a) Detta beslut kompletterar rådets beslut 
2007/…/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet
(Prümbeslutet), särskilt bestämmelserna i 
artikel 18 i ovannämnda beslut om olika 
typer av polisiärt bistånd mellan 
medlemsstaterna med hjälp av särskilda 
insatsgrupper i krissituationer som är 
förorsakade av människor eller av 
terroristhandlingar och som innebär ett 
allvarligt direkt fysiskt hot mot personer, 
infrastruktur eller institutioner, särskilt 
tagande av gisslan, kapning och liknande 
incidenter.

Or. es

Motivering

För att förklara syftet med förslaget till beslut.

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 14
Artikel 2, led 1

1. särskild insatsgrupp: varje 
brottsbekämpande myndighet i en 
medlemsstat, vilken har hantering av 
krissituationer som en specialuppgift,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led 2

2. krissituation: varje situation i en 
medlemsstat som är förorsakad av 
människor och som innebär ett allvarligt 
direkt fysiskt hot mot personer eller 
institutioner i den medlemsstaten, särskilt 
tagande av gisslan, kapning och liknande 
incidenter.

2. krissituation: varje situation i en 
medlemsstat som leder till att man av 
rimliga skäl kan anta att ett brott har 
begåtts eller håller på att begås, vilket 
innebär ett allvarligt direkt fysiskt hot mot 
personer eller institutioner i den 
medlemsstaten, särskilt tagande av gisslan, 
kapning och liknande incidenter.

Or. en

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led 2

2. krissituation: varje situation i en 
medlemsstat som är förorsakad av 
människor och som innebär ett allvarligt 
direkt fysiskt hot mot personer eller 
institutioner i den medlemsstaten, särskilt 
tagande av gisslan, kapning och liknande 
incidenter.

2. krissituation: varje situation i en 
medlemsstat som är förorsakad av 
människor och som innebär ett allvarligt 
direkt fysiskt hot mot personer, 
infrastrukturer eller institutioner i den 
medlemsstaten, särskilt terroristhandlingar, 
tagande av gisslan, kapning och liknande 
incidenter.

Or. es

Motivering

Texten måste återspegla förslagets syfte, det vill säga främjandet av samarbete mellan 
medlemsstaterna i samband med krissituationer som är förorsakade av människor, särskilt 
terroristattacker och terroristhot.

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 17
Artikel 6
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Medlemsstaterna skall se till att deras 
behöriga myndigheter håller möten och 
anordnar gemensam utbildning och 
gemensamma övningar närhelst det är 
nödvändigt, i syfte att utbyta erfarenheter 
och expertis samt allmän, praktisk och 
teknisk information om bistånd i 
krissituationer.

De medlemsstater som deltar skall se till att 
deras särskilda insatsgrupper håller möten 
och regelbundet anordnar gemensamma
utbildningar och övningar, i syfte att utbyta 
erfarenheter och expertis samt allmän, 
praktisk och teknisk information om bistånd 
i krissituationer.

Or. es

Motivering

De särskilda insatsgrupperna som inrättats för att ingripa i krissituationer i andra 
medlemsstater måste kunna hålla regelbundna utbildningar som gör det möjligt för dem att
utöka sina kunskaper och erfarenheter.

Ändringsförslag från Panayiotis Demetriou

Ändringsförslag 18
Artikel 6

Medlemsstaterna skall se till att deras 
behöriga myndigheter håller möten och 
anordnar gemensam utbildning och 
gemensamma övningar närhelst det är 
nödvändigt, i syfte att utbyta erfarenheter 
och expertis samt allmän, praktisk och 
teknisk information om bistånd i 
krissituationer.

Alla medlemsstaterna skall se till att deras 
behöriga myndigheter håller möten och 
anordnar gemensam utbildning och 
gemensamma övningar närhelst det är 
nödvändigt, i syfte att utbyta erfarenheter 
och expertis samt allmän, praktisk och 
teknisk information om bistånd i 
krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag från Iliana Malinova Iotova

Ändringsförslag 19
Artikel 8, punkt 4a (ny)

4a. Inget i detta beslut ska tolkas som att 
dessa bestämmelser om samarbetet mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter ska kunna tillämpas i fråga 
om förbindelserna med tredjeländers 
respektive myndigheter för att kringgå de 
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befintliga bestämmelserna som gäller 
internationellt polissamarbete inom ramen 
för de nationella rättssystemen.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en uttrycklig och konkret garanti mot att dessa 
förenklade bestämmelser om (”analogt”) samarbete olovligen utökas till att gälla samverkan
med tredjeländers myndigheter som kanske arbetar enligt andra normer när det gäller 
ansvarighet och demokratisk kontroll än dem som gäller för EU:s medlemsstater - vilket kan 
leda till att EU-medborgarnas vitala intressen äventyras utan grund.
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