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9.2.2017 A8-0228/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V posledných rokoch došlo 

k rozvoju a nárastu hrozby terorizmu. 

Osoby označované ako „zahraniční 

teroristickí bojovníci“ cestujú do 

zahraničia na účely terorizmu. Vracajúci sa 

zahraniční teroristickí bojovníci 

predstavujú zvýšenú bezpečnostnú hrozbu 

pre všetky členské štáty EÚ. Zahraniční 

teroristickí bojovníci boli spojení 

s niekoľkými nedávnymi útokmi alebo 

plánmi vrátane útokov v Paríži 

13. novembra 2015. Európska únia a jej 

členské štáty navyše čelia zvýšenej hrozbe 

od jednotlivcov, ktorých inšpirovali alebo 

naviedli teroristické skupiny pôsobiace 

v zahraničí, ale ktorí zostávajú v Európe. 

(4) V posledných rokoch došlo k 

rozvoju a nárastu hrozby terorizmu. Osoby 

označované ako „zahraniční teroristickí 

bojovníci“ cestujú do zahraničia na účely 

terorizmu. Vracajúci sa zahraniční 

teroristickí bojovníci predstavujú zvýšenú 

bezpečnostnú hrozbu pre všetky členské 

štáty EÚ. Zahraniční teroristickí bojovníci 

boli spojení s niekoľkými nedávnymi 

útokmi alebo plánmi vrátane útokov v 

Paríži 13. novembra 2015. Európska únia a 

jej členské štáty navyše čelia zvýšenej 

hrozbe od jednotlivcov, ktorých inšpirovali 

alebo naviedli teroristické skupiny 

pôsobiace v zahraničí, ale ktorí zostávajú v 

Európe, prípadne sa môžu jednoducho 

dostať do Európy vzhľadom 

na priepustnosť vonkajších hraníc 

a neexistujúce kontroly na vnútorných 

hraniciach. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

odôvodnenie 6 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Táto smernica sa vzťahuje na 

činy, ktoré všetky členské štáty Európskej 

únie považujú za závažné porušenie 

svojich trestnoprávnych predpisov, 

ktorého sa dopúšťajú jednotlivci, ktorých 

ciele predstavujú hrozbu pre 

demokratické spoločnosti rešpektujúce 

zásadu právneho štátu a pre civilizáciu, 

na ktorej sú tieto spoločnosti založené. Je 

potrebné ju chápať v tomto zmysle a 

nemožno ju vykladať tým spôsobom, že 

správanie osôb, ktoré konali v záujme 

zachovania alebo obnovenia týchto 

demokratických hodnôt, ako tomu bolo 

najmä v prípade niektorých členských 

štátov počas druhej svetovej vojny, možno 

teraz považovať za „teroristické“ činy. 

Nemožno ju vykladať ani tým spôsobom, 

aby bolo možné obviniť z teroristických 

činov osoby vykonávajúce ich základné 

právo prejavovať svoje názory, a to aj 

vtedy, ak v priebehu vykonávania tohto 

práva spáchajú trestné činy, alebo osoby 

alebo skupiny vykonávajúce útoky proti 

armáde a vojenskej infraštruktúre 

diktátorských režimov. Táto smernica by 

sa tiež nemala vzťahovať na 

podnecovanie k útokom proti vojenskej 

infraštruktúre diktátorských režimov a 

glorifikáciu takýchto útokov. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) neoprávnene naliehať na vládu 

alebo medzinárodnú organizáciu, aby 

vykonala alebo nevykonala nejaký čin; 

b) použiť násilie alebo hrozbu násilia 

s cieľom naliehať alebo snažiť sa 
naliehať na vládu alebo medzinárodnú 

organizáciu, aby vykonala alebo 

nevykonala nejaký čin; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 3 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spôsobenie rozsiahleho poškodenia 

štátneho alebo verejného zariadenia, 

dopravného systému, zariadenia 

infraštruktúry vrátane informačného 

systému, pevnej rampy umiestnenej na 

kontinentálnej plošine, verejného miesta 

alebo súkromného majetku, ktoré môže 

ohroziť ľudský život alebo mať za 

následok vážnu hospodársku stratu; 

d) spôsobenie rozsiahleho poškodenia 

štátneho alebo verejného zariadenia, 

dopravného systému, zariadenia 

infraštruktúry vrátane informačného 

systému, pevnej rampy umiestnenej na 

kontinentálnej plošine, verejného miesta 

alebo súkromného majetku, ktoré môže 

ohroziť ľudský život; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie informácií 

verejnosti s úmyslom podnietiť spáchanie 

jedného z trestných činov uvedených 

v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), pokiaľ 

z tohto konania plynie nebezpečenstvo, že 

môže byť spáchaný jeden alebo viac takých 

trestných činov, a bez ohľadu na to, či toto 

konanie priamo obhajuje teroristické 

trestné činy alebo nie, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie informácií 

verejnosti s jasným úmyslom podnietiť 

spáchanie jedného z trestných činov 

uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), 

pokiaľ z tohto konania vyplýva jasné a 

bezprostredné nebezpečenstvo, že by 

mohol byť spáchaný jeden alebo viac 

takých trestných činov, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 9 - názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9  vypúšťa sa 

Cestovanie do zahraničia na účely 

terorizmu 

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

cestovanie do inej krajiny na účely 

spáchania teroristického trestného činu 

uvedeného v článku 3 alebo prispenia 

k nemu, účasť na činnostiach teroristickej 

skupiny uvedených v článku 4 alebo 

poskytovanie alebo absolvovanie výcviku 

na terorizmus uvedené v článkoch 7 a 8 

boli postihnuteľné ako trestný čin, ak je 

takéto konanie úmyselné. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 10 - názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10  vypúšťa sa 

Organizovanie alebo iné uľahčovanie 

cestovania do zahraničia na účely 

terorizmu 

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

všetky činy organizácie alebo uľahčenia, 

ktoré pomáhajú akejkoľvek osobe pri 

cestovaní do zahraničia na účely 

terorizmu uvedenom v článku 9 

s vedomím, že takto poskytnutá pomoc je 

určená na tieto účely, boli postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 21 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 21a  

 Zmeny a doplnenia k rozhodnutiu 

2005/671/SVV 

 1. V článku 1 sa písmeno a) nahrádza 

takto: 

 „a) „teroristické trestné činy“: trestné 

činy uvedené v smernici …/…/EÚ o boji 

proti terorizmu;“ 

 2. Článok 2 sa mení takto: 

 a) odsek 6 sa nahrádza takto: 

 „6. Každý členský štát prijme potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 

všetky relevantné informácie, ktoré získali 

príslušné orgány v rámci trestného 

konania súvisiaceho s teroristickými 

trestnými činmi, automaticky sprístupnili 

príslušným orgánom iného členského 

štátu, v ktorom by sa tieto informácie 

mohli použiť na účely predchádzania 

teroristickým trestným činom v danom 

členskom štáte, ktoré sa uvádzajú v 

smernici .../.../EÚ o boji proti terorizmu, 

ich odhaľovania, vyšetrovania alebo 

trestného stíhania, a v súlade s 

vnútroštátnym právom a príslušnými 

medzinárodnými právnymi nástrojmi.“ 

 b) dopĺňa sa tento odsek 7: 

 „7. Odsek 6 sa neuplatňuje v prípadoch, v 

ktorých by výmena informácií mohla 
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ohroziť bezpečnosť osôb, ani v prípadoch, 

kedy by jeho uplatňovanie bolo v rozpore 

so základnými bezpečnostnými záujmami 

dotknutého členského štátu.“ 

 c) dopĺňa sa tento odsek 8: 

 „8. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich 

príslušné orgány po získaní informácií 

uvedených v odseku 6 v prípade potreby 

včas prijali opatrenia podľa ich 

vnútroštátneho práva.“ 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie informácií 

verejnosti s úmyslom podnietiť spáchanie 

jedného z trestných činov uvedených 

v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), pokiaľ 

z tohto konania plynie nebezpečenstvo, že 

môže byť spáchaný jeden alebo viac takých 

trestných činov, a bez ohľadu na to, či toto 

konanie priamo obhajuje teroristické 

trestné činy alebo nie, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie informácií 

verejnosti s jasným úmyslom podnietiť 

spáchanie jedného z trestných činov 

uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), 

pokiaľ z tohto konania vyplýva jasné a 

bezprostredné nebezpečenstvo, že by 

mohol byť spáchaný jeden alebo viac 

takých trestných činov, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 9 - názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9  vypúšťa sa 

Cestovanie do zahraničia na účely 

terorizmu 

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

cestovanie do inej krajiny na účely 

spáchania teroristického trestného činu 

uvedeného v článku 3 alebo prispenia 

k nemu, účasť na činnostiach teroristickej 

skupiny uvedených v článku 4 alebo 

poskytovanie alebo absolvovanie výcviku 

na terorizmus uvedené v článkoch 7 a 8 

boli postihnuteľné ako trestný čin, ak je 

takéto konanie úmyselné. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto kriminalizácia je veľmi vágna a existuje riziko, že ovplyvní tisíce nevinných civilistov v ich práve na 

voľný pohyb. Okrem toho, použité výrazy „prispenia k“ a „účasť na činnostiach“ sú neodôvodnene 

nejasné a neumožňujú dostatočne prepojiť požadovaný morálny prvok (úmysel) a materiálny prvok 

(správanie alebo konanie), ktoré spoločne predstavujú trestný čin. Toto kauzálne spojenie medzi týmito 

dvomi prvkami nie je vymedzené dostatočne. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Návrh smernice 

článok 10 - názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10  vypúšťa sa 

Organizovanie alebo iné uľahčovanie 

cestovania do zahraničia na účely 

terorizmu 

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

všetky činy organizácie alebo uľahčenia, 

ktoré pomáhajú akejkoľvek osobe pri 

cestovaní do zahraničia na účely 

terorizmu uvedenom v článku 9 

s vedomím, že takto poskytnutá pomoc je 

určená na tieto účely, boli postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto kriminalizácia je veľmi vágna a existuje riziko, že ovplyvní právo tisícov nevinných civilistov 

na voľný pohyb. Okrem toho, použité výrazy „prispenia k“ a „účasť na činnostiach“ sú neodôvodnene 

nejasné a neumožňujú dostatočne prepojiť požadovaný morálny prvok (úmysel) a materiálny prvok 

(správanie alebo konanie), ktoré spoločne predstavujú trestný čin. Toto kauzálne spojenie medzi týmito 

dvomi prvkami nie je vymedzené dostatočne. 

 


