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3.7.2018 B8-0314/1 

Predlog spremembe  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 18. aprila 2018 o napredku pri 

globalnih dogovorih OZN o varnih, 

urejenih in zakonitih migracijah in o 

beguncih pozval, naj se humanitarna 

pomoč ne kriminalizira in naj se povečajo 

zmogljivosti za iskanje in reševanje ljudi v 

stiski, naj vse države dajo na voljo več 

zmogljivosti in naj se prizna pomen 

podpore, ki jo zagotavljajo zasebni akterji 
in nevladne organizacije pri izvajanju 

operacij reševanja na morju in na 

kopnem; 

C. ker kazensko pravo ni v izključni 

pristojnosti EU in zanj še naprej veljata 

načeli sorazmernosti in subsidiarnosti; 

ker je neodvisnost sodstva temeljno 

pravno načelo; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Predlog spremembe  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je Komisija v svojem delovnem 

dokumentu o oceni svežnja o 

preprečevanju nudenja pomoči v okviru 

programa REFIT poudarila, da bi z večjo 

izmenjavo znanja in primerov dobrih praks 

med tožilci, organi kazenskega pregona in 

civilno družbo lahko prispevali k 

izboljšanju sedanjega stanja in preprečili 

kriminalizacijo resnične humanitarne 

pomoči; 

D. ker je Komisija v svojem delovnem 

dokumentu o oceni svežnja o 

preprečevanju nudenja pomoči v okviru 

programa REFIT poudarila, da bi z večjo 

izmenjavo znanja in primerov dobrih praks 

med tožilci in organi kazenskega pregona 

lahko prispevali k izboljšanju sedanjega 

nezadovoljivega stanja; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Predlog spremembe  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker člen 1(1)(b) direktive o pomoči 

državam članicam ne nalaga obveznosti 

nekaznovanja tistih, ki nudijo pomoč pri 

nezakonitem prebivanju, kadar njen namen 

ni finančna korist, in ker okvirni sklep ne 

vključuje obveznih določb za 

preprečevanje kaznovanja dejanj, ki se 

izvajajo s humanitarnim namenom ali v 

izrednih razmerah; 

E. ker člen 1(1)(b) direktive o pomoči 

državam članicam ne nalaga obveznosti 

nekaznovanja tistih, ki nudijo pomoč pri 

nezakonitem prebivanju, kadar njen namen 

ni finančna korist, in ker okvirni sklep ne 

vključuje obveznih določb za 

preprečevanje kaznovanja dejanj, ki se 

izvajajo s humanitarnim namenom ali v 

izrednih razmerah; ker ta določba ustvarja 

nejasen položaj, ki ga je treba pojasniti; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Predlog spremembe  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker člen 1(2) direktive po 

nepotrebnem razlikuje med temeljnimi 

razlogi za nudenje pomoči; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Predlog spremembe  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da se v skladu s 

protokolom OZN o tihotapljenju 

humanitarna pomoč ne bi smela 

obravnavati kot kaznivo dejanje; 

3. priporoča, da bi bilo treba v skladu 

s členom 1 direktive kriminalizirati 

vsakršno obliko pomoči, ki se nudi kateri 

koli osebi, ki nezakonito vstopa na ozemlje 

države članice, je v tranzitu prek nje ali v 

njej prebiva; 

Or. en 



 

AM\1158141SL.docx  PE621.739v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

3.7.2018 B8-0314/6 

Predlog spremembe  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da je zelo malo držav 

članic preneslo izvzetje za nudenje 

humanitarne pomoči, določeno v direktivi 

o pomoči, in ugotavlja, da bi bilo treba 

izvzetje uporabljati kot oviro za kazenski 

pregon, da bi preprečili pregon 

posameznikov in organizacij civilne 

družbe, ki nudijo humanitarno pomoč 

migrantom; 

5. ugotavlja, da je zelo malo držav 

članic preneslo izvzetje za nudenje 

humanitarne pomoči, določeno v direktivi 

o pomoči, saj je določba o tem pravno 

nejasna; ob upoštevanju dejstva, da je 

odobritev kazenskih izjem suverena 

pravica vsake države članice, poziva 

Komisijo, naj predlaga spremembo 

Direktive 2002/90/ES, in sicer črtanje 

člena 1(2); 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Predlog spremembe  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva države članice, naj 

prenesejo izvzetje za nudenje 

humanitarne pomoči, določeno v direktivi 

o pomoči, in vzpostavijo ustrezne sisteme 

za spremljanje izvrševanja in učinkovite 

uporabe svežnja o preprečevanju nudenja 

pomoči, tako da zbirajo in letno beležijo 

število oseb, aretiranih zaradi nudenja 

pomoči na meji in v notranjosti, število 

začetih sodnih postopkov, število obsodb, 

podatke o tem, kako se določijo kazni, in 

razloge za opustitev preiskave; 

6. ponovno poudarja, da za nevladne 

organizacije tudi pri zagotavljanju 

humanitarne pomoči v mednarodnih 

vodah in/ali na zunanjih kopenskih mejah 

EU v celoti veljajo vsa pravila, ki se 

uporabljajo v skladu z mednarodnim in 

nacionalnim pravom; 

Or. en 

 

 


