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15.12.2014 B8-0350/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže bezpečnostná politika by sa 
nemala zameriavať na represie, ale mala 
by zahŕňať preventívny aspekt; keďže 
dôraz na preventívne opatrenia je 
obzvlášť dôležitý v období rastúcich 
hospodárskych a sociálnych rozdielov, 
ktoré oslabujú sociálne práva a najmä 
výkon a účinnosť základných práv a 
občianskych slobôd; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže by sa mala venovať osobitná 
pozornosť podpore a ochrane všetkých 
obetí trestnej činnosti v EÚ; 

D. keďže by sa mala venovať osobitná 
pozornosť podpore a ochrane všetkých 
obetí trestnej činnosti v EÚ, najmä obetí 
organizovanej trestnej činnosti a 
obchodovania s ľuďmi; 

 

Or. en 



 

AM\1043949SK.doc  PE545.598v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
15.12.2014 B8-0350/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta prípravu novej stratégie vnútornej 
bezpečnosti na nadchádzajúce štyri roky; 
poukazuje na to, že od zavedenia súčasnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti sa objavili 
nové hrozby pre bezpečnosť a ďalšie 
požiadavky na odlišnú politickú reakciu; 
okrem toho pripomína, že nadobudnutím 
platnosti Lisabonskej zmluvy bola Charta 
základných práv EÚ začlenená do 
právnych predpisov EÚ; preto sa 
domnieva, že súčasná stratégia vnútornej 
bezpečnosti by sa mala dôkladne 
preskúmať, aktualizovať a prepracovať; 

1. berie na vedomie prípravu novej 
stratégie vnútornej bezpečnosti na 
nadchádzajúce štyri roky; poukazuje na to, 
že od zavedenia súčasnej stratégie 
vnútornej bezpečnosti sa objavili nové 
hrozby pre bezpečnosť a ďalšie požiadavky 
na odlišnú politickú reakciu; okrem toho 
pripomína, že nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy bola Charta 
základných práv EÚ začlenená do 
právnych predpisov Únie; preto sa 
domnieva, že súčasná stratégia vnútornej 
bezpečnosti by sa mala dôkladne 
preskúmať, aktualizovať a prepracovať 
nezávislým, transparentným a 
zodpovedným spôsobom; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že nevyhnutným 
predpokladom pre účinnú stratégiu 
vnútornej bezpečnosti by mala byť 
dôkladná analýza bezpečnostných hrozieb, 
ktoré treba riešiť, a že túto analýzu by mal 
vypracovať Europol v úzkej spolupráci s 
ďalšími príslušnými orgánmi EÚ a 
členskými štátmi; 

2. domnieva sa, že nevyhnutným 
predpokladom pre účinnú stratégiu 
vnútornej bezpečnosti by mala byť 
dôkladná analýza bezpečnostných hrozieb, 
ktoré by riešili príslušné orgány EÚ a 
členské štáty so zapojením mimovládnych 
organizácií a združení občianskej 
spoločnosti; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. opakuje svoje znepokojenie nad tým, 
že stále neexistuje úplná a komplexná 
analýza bezpečnostnej situácie na 
európskej úrovni; preto opätovne 
potvrdzuje, že prezentovanie súčasnej 
bezpečnostnej situácie vychádza prevažne 
zo subjektívneho vnímania a 
posudzovania určitých bezpečnostných 
hrozieb bez toho, aby sa situácia riadne 
zanalyzovala vo všetkých jej aspektoch, a 
nezakladá sa na konkrétnych a presných 
faktoch; domnieva sa, že bezpečnostná 
politika môže byť skutočne účinná len 
vtedy, ak zahŕňa aj podrobné preventívne 
opatrenia; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. so znepokojením konštatuje, že rýchlo 
rastúci počet občanov EÚ, ktorí cestujú do 
oblastí konfliktov, aby vstúpili do 
teroristických organizácií a následne sa 
vrátili na územie EÚ, predstavuje pre 
vnútornú bezpečnosť EÚ nový druh 
hrozby; hodlá riešiť tento znepokojujúci 
trend prostredníctvom viacrozmerného 
prístupu, a to okrem iného tým, že i) bude 
komplexne riešiť základné príčiny, ako sú 
radikalizácia, neznášanlivosť a 
diskriminácia, a to podporovaním 
politickej a náboženskej znášanlivosti, 
rozvíjaním sociálnej súdržnosti a 
inkluzívnosti a uľahčovaním opätovného 
začlenenia, ii) analyzuje podnecovanie k 
vykonávaniu extrémizmom motivovaných 
teroristických činov a k odchodom do 
zahraničia na účely vstupu do 
teroristických organizácií a prijme 
opatrenia proti takémuto podnecovaniu, 
iii) zamedzí v rámci primeraných 
právnych rámcov náboru a zapájaniu do 
konfliktov vrátane samotných ciest 
zahraničných bojovníkov do konfliktných 
oblastí, iv) naruší finančnú podporu 
teroristickým organizáciám a 
jednotlivcom, ktorí do nich chcú vstúpiť, 
a v) v príslušných prípadoch zaistí trestné 
stíhanie; 

5. pripomína, že ak má byť EÚ 
dôveryhodným aktérom pri presadzovaní 
ľudských práv na svojom území a mimo 
neho, musí sa tzv. boj proti terorizmu 
vykonávať v rámci viacrozmerného 
prístupu (boj proti diskriminácii, politická 
a sociálna emancipácia, boj proti 
nerovnosti atď.), ktorý bude plne 
rešpektovať základné práva a občianske 
slobody; domnieva sa, že každá takáto 
stratégia by mala podliehať 
demokratickému a zodpovednému 
dohľadu na úrovni EÚ i vnútroštátnej 
úrovni, pričom treba jasne preukázať, že 
sa dodržiavajú zásady nevyhnutnosti, 
proporcionality prostriedkov a nástrojov 
používaných v boji proti terorizmu a 
prezumpcie neviny a že je riadne 
zabezpečené právo na súdne 
preskúmanie; 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. upozorňuje, že bezpečnostné hrozby sú 
rôznorodejšie, nadobudli do väčšej miery 
medzinárodný charakter, sú početnejšie, 
asymetrickejšie a vyžadujú si užšiu 
cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu 
medzi agentúrami; požaduje účinnejšiu 
operačnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania hodnotných existujúcich 
nástrojov, ako sú spoločné vyšetrovacie 
tímy, a prostredníctvom pohotovejšej a 
efektívnejšej výmeny relevantných údajov 
a informácií na základe primeraných 
záruk týkajúcich sa ochrany údajov a 
súkromia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
je mimoriadne dôležité urýchlene prijať 
navrhovanú smernicu o ochrane údajov s 
cieľom zabezpečiť komplexný právny 
rámec na výmenu údajov v oblasti 
presadzovania práva; poukazuje na to, že v 
záujme prehĺbenia podpory operačnej 
spolupráce medzi členskými štátmi sú 
potrebné ďalšie opatrenia na budovanie 
dôvery; preto podporuje posilnenie 
európskych vzdelávacích a výmenných 
programov pre vnútroštátnych odborníkov 
s cieľom naďalej podporovať európsku 
kultúru presadzovania práva;  

6. upozorňuje, že bezpečnostné hrozby sú 
rôznorodejšie, nadobudli do väčšej miery 
medzinárodný charakter, sú početnejšie, 
asymetrickejšie a vyžadujú si užšiu 
cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu 
medzi agentúrami; požaduje účinnejšiu 
operačnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania hodnotných existujúcich 
nástrojov, ako sú spoločné vyšetrovacie 
tímy, a prostredníctvom pohotovejšej a 
efektívnejšej výmeny relevantných údajov 
a informácií, pričom treba v plnej miere 
zaručiť ochranu údajov a súkromia; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 
mimoriadne dôležité urýchlene prijať 
navrhovanú smernicu o ochrane údajov s 
cieľom zabezpečiť komplexný právny 
rámec na výmenu údajov v oblasti 
presadzovania práva; poukazuje na to, že v 
záujme prehĺbenia podpory operačnej 
spolupráce medzi členskými štátmi sú 
potrebné ďalšie opatrenia na budovanie 
dôvery; preto podporuje posilnenie 
európskych vzdelávacích a výmenných 
programov pre vnútroštátnych odborníkov;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje význam súdržnosti medzi 
vnútornými a vonkajšími hľadiskami 
bezpečnosti; domnieva sa, že súčinnosť 
medzi nástrojmi spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky a spravodlivosti a 
vnútorných vecí (SVV) vrátane výmeny 
informácií a policajnej a justičnej 
spolupráce s tretími krajinami, najmä 
využitím dohôd o vzájomnej právnej 
pomoci, by mala byť na čo najvyššej 
úrovni, v plnom súlade so zásadami 
stanovenými v článkoch 2, 3, 6 a 21 ZEÚ; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky 
príslušné subjekty vrátane koordinátora 
EÚ pre boj proti terorizmu a koordinátora 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi 
by mali úzko spolupracovať, pri 
začleňovaní vnútorných a vonkajších 
aspektov; 

11. zdôrazňuje skutočnosť, že pri 
vymedzovaní a realizácii stratégie 
vnútornej bezpečnosti by sa malo 
zohľadňovať vzájomné pôsobenie medzi 
vnútorným a vonkajším rozmerom 
bezpečnostnej politiky a že inštitúcie a 
agentúry Únie pôsobiace v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí musia pri 
plnení svojej úlohy v týchto dvoch 
rozmeroch plne dodržiavať hodnoty a 
zásady práva EÚ (najmä články 2, 3, 6 a 
21 ZEÚ) a Charty základných práv; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby v rámci svojich vnútorných a 
vonkajších politík plnili svoju povinnosť 
dodržiavať a presadzovať základné práva 
a slobody, ako aj hodnoty a demokratické 
zásady obsiahnuté v zmluvách EÚ a 
medzinárodných dohovoroch a dohodách, 
ktoré podpísali a ratifikovali; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť 
primerané finančné prostriedky na riadne 
vykonávanie opatrení určených v stratégii 
vnútornej bezpečnosti, a najmä s cieľom 
zabezpečiť, aby agentúry EÚ, ako sú 
Europol a Eurojust, boli dostatočne 
vybavené na splnenie im pridelených 
úloh; v tejto súvislosti uznáva dôležitú 
úlohu, ktorú môžu zohrávať výskum a 
inovácie pri vyvíjaní nástrojov, ktoré majú 
pomôcť v boji proti terorizmu a závažnej a 
organizovanej trestnej činnosti; 

12. uznáva dôležitú úlohu, ktorú môže 
zohrávať vedecký výskum v rôznych 
oblastiach pri vyvíjaní nástrojov na 
účinnejší boj proti terorizmu, závažnej a 
organizovanej trestnej činnosti a 
obchodovaniu s ľuďmi; 

Or. en 

 
 


