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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемане на решение на 
Съвета относно подобряване на сътрудничеството между групите за специална 
намеса на държавите-членки на Европейския съюз в кризисни ситуации
(15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на Република Австрия (15437/2006)1,

– като взе предвид членове 30, 32 и 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е консултирал с него (C6-0058/2007),

– като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява инициативата на Република Австрия във вида, в който е изменена;

2. приканва Съвета да промени съответно текста;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в инициативата на Република Австрия;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителството на Република Австрия.

Текст, предложен от Република Австрия Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 4

(4) No single Member State has all the 
means, resources and expertise at its 
disposal to deal effectively with all 
possible kinds of large scale crisis 

4) Нито една отделна държава-членка не 
разполага с всички средства, ресурси и 
експертни знания, за да се справи 
ефективно с всички възможни видове 

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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situations requiring special intervention. It 
is therefore of crucial importance that each 
Member State be able to request the 
assistance of another Member State.

специфични или широкомащабни 
кризисни ситуации, които изискват 
специална намеса. От първостепенно 
значение е, следователно, всяка 
държава-членка да може да поиска 
помощ от друга държава-членка.

Изменение 2
Съображение 5

(5) This Decision sets out some general 
rules on liability, including rules on 
criminal liability, in order to provide a 
legal framework for circumstances in 
which Member States concerned agree to 
request and provide assistance. The 
availability of this legal framework and of 
a declaration indicating the competent 
authorities will allow the Member States 
to react speedily and gain time in the 
event a crisis situation arises,

5) Решение 2007/…/ПВР на Съвета 
относно засилването на 
трансграничното сътрудничество, 
по-специално в борбата с тероризма и 
трансграничната престъпност 
(Решението от Прюм), и по-
конкретно член 18 от него, урежда 
формите на взаимопомощ между 
полицейските органи на държавите-
членки във връзка с масови събирания 
и подобни широкомащабни събития, 
бедствия и сериозни произшествия. 
Настоящото решение не обхваща 
масовите събирания, природните 
бедствия или сериозните 
произшествия по смисъла на член 18 
от Решението от Прюм, а допълва 
онези разпоредби от него, които 
предвиждат форми на взаимопомощ 
между полицейските органи на 
държавите-членки чрез групи за 
специална намеса в други ситуации, 
напр. в кризисни ситуации, 
предизвикани от човешко поведение, 
които представляват сериозна пряка 
физическа заплаха за хора, 
имущество, инфраструктура или 
институции, по-специално вземане на 
заложници, отвличане на самолети и 
подобни събития. 

Обосновка

It is important to make clear what is the main goal of this decision in order to justify the 
adoption for such a measure in addition to the Prüm Decision.
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Изменение 3
Съображение 5 a (ново)

5а) Наличието на настоящата 
правна рамка и на списък на 
компетентните органи ще позволи на 
държавите-членки да реагират бързо 
и да печелят време в случай на 
възникване на такава кризисна 
ситуация. Нещо повече, с оглед 
увеличаване на способността на 
държавите-членки да 
предотвратяват и да 
противодействат на такива кризисни 
ситуации и по-специално на 
терористични актове, особено важно 
е групите за специална намеса да се 
срещат редовно и да организират 
съвместни обучения, за да се 
възползват взаимно от опита си. 

Изменение 4
Член 1

This Decision lays down general rules and 
conditions to allow for special intervention 
units of one Member State to provide 
assistance and/or operate on the territory of 
another Member State (hereinafter referred 
to as the "requesting Member State") in 
cases where they have been invited by the 
latter Member State and have agreed to do 
so in order to deal with a crisis situation.

Настоящото решение установява 
общите правила и условия, които 
позволяват на групи за специална 
намеса на една държава-членка (оттук 
нататък наричана „ държава-членка, 
към която е отправено искането“) да 
оказват помощ и/или да действат на 
територията на друга държава-членка ( 
оттук нататък наричана „ държава-
членка, отправяща искането“) в 
случаите, в които те са били поканени 
от последната и са се съгласили да 
направят това с оглед на 
преодоляването на кризисна ситуация. 
Практическите подробности и 
разпоредбите за прилагане, които 
допълват настоящото решение, се 
договарят пряко между държавата-
членка, отправила искането, и 
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държавата-членка, към която е 
отправено искането. 

Изменение 5
Член 2, точка 2

2) "crisis situation" shall mean any man-
made situation in a Member State 
presenting a serious direct physical threat 
to persons or institutions in that Member 
State, in particular hostage-taking, 
hijacking and similar incidents.

2) „кризисна ситуация” означава всяка 
ситуация в държава-членка, 
предизвикана от човешко поведение и 
представляваща сериозна пряка 
физическа заплаха за хора, имущество, 
инфраструктура или институции в 
тази държава-членка, по-специално 
ситуациите, посочени в член 1, 
параграф 1 от Рамковото решение 
2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г.1

____________________
1 OВ L 164, 22.06.02, стр. 3. 

Изменение 6
Член 2, параграф 2 a (нов)

2а) „компетентен орган“ означава 
националният орган, който може да 
отправя искане и да предоставя 
разрешения относно разполагането на 
групи за специална намеса. 

Изменение 7
Член 3, параграф 1

1. A Member State may ask to be assisted 
by a special intervention unit of another 
Member State with a view to dealing with 
a crisis situation. A Member State may 
accept or refuse such a request or may 
propose a different kind of assistance.

1. Посредством искане, отправено 
чрез компетентните органи, в което 
се посочва характерът на поисканата 
помощ, както и оперативната 
необходимост от такава, държава-
членка може да поиска да бъде 
подпомогната от група за специална 
намеса на друга държава-членка с оглед 
на преодоляването на кризисна 
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ситуация. Компетентният орган на 
държавата-членка, към която е 
отправено искането, може да приеме 
или да отхвърли такова искане, или да 
предложи различен вид помощ. 

Изменение 8
Член 4

General rules on liability Гражданска и наказателна
отговорност

1. Where, in accordance with this 
Decision, officers of a Member State
operate in the territory of another Member 
State, the latter Member State shall be 
liable for any damage caused by them 
during their operations.

Когато служители на една държава-
членка действат на територията на друга 
държава-членка и/или се използва 
оборудване по силата на настоящото 
решение, се прилагат разпоредбите 
относно гражданската и 
наказателната отговорност, 
посочени в член 21 и член 22 от 
Решението от Прюм.

2. By way of derogation from paragraph 
1, where the damage results from actions 
that were contrary to directions given by 
the requesting Member State or were 
beyond the limits of the of the relevant 
officers' powers under their national law, 
the following rules shall apply:
(a) a Member State in whose territory the 
damage was caused shall make good such 
damage under the conditions applicable to 
damage caused by its own officers;
(b) a Member State whose officers have 
caused damage to any person in the 
territory of another Member State shall 
reimburse the latter in full any sums it 
has paid to the victims or persons entitled 
on their behalf;
(c) without prejudice to the exercise of its 
rights vis-à-vis third parties and with the 
exception of point (b), each Member State 
shall refrain in the circumstances 
provided for in this paragraph from 
requesting reimbursement of damages it 
has sustained from another Member 
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State.

Изменение 9
Член 5

Член 5 заличава се
Criminal liability

During the operations referred to in 
Article 3, officers operating in the 
territory of another Member State shall be 
regarded as officers of that Member State 
with respect to offences committed against 
them or by them.

Изменение 10
Член 6

Member States shall ensure that their 
relevant authorities hold meetings and 
organise joint training and exercises, 
whenever necessary, with a view to 
exchanging experience, expertise and 
general, practical and technical information 
about providing assistance in crisis 
situations.

Участващите държави-членки 
гарантират, че техните групи за 
специална намеса провеждат срещи и 
организират съвместни обучения и 
учения, при необходимост, с цел обмяна 
на опит, експертни знания и обща, 
практическа и техническа информация 
относно оказване на помощ в кризисни 
ситуации. Такива срещи, обучения и 
учения могат да бъдат финансирани в 
рамките на някои финансови 
програми на Съюза и да получават 
безвъзмездна помощ от бюджета на 
Европейския съюз. В този контекст, 
държавата-членка, поела 
председателството на ЕС, се стреми 
да гарантира провеждането на 
такива срещи, обучения и учения. 

Изменение 11
Член 7

Each Member State shall bear its own
costs, unless otherwise agreed between the 
Member States concerned.

Във връзка с прилагането на член 3, 
държавата-членка, отправяща 
искането, поема оперативните 
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разходи, направени от групите за 
специална намеса на държавата-
членка, към която е отправено 
искането, включително разходи за 
транспорт и настаняване, освен ако е 
договорено друго между съответните 
държави-членки. 
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