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Pozmeňujúci návrh 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Citácia -1 (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1 so zreteľom na správu osobitného 
spravodajcu Rady OSN pre ľudské práva 
o presadzovaní a ochrane ľudských práv 
a základných slobôd v boji proti terorizmu 
(A/71/384 16-15794 2/25),

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Citácia -1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a so zreteľom na tematický 
dokument komisára Rady Európy pre 
ľudské práva o demokratickom 
a účinnom dohľade nad službami 
národnej bezpečnosti z 5. júna 2015,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti 
terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové 
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rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení 
rozhodnutie Rady 2005/671/SVV,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie, najmä na jej články 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 48, 49, 50 a 52,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 
o väzenských systémoch a podmienkach
(2015/2062(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 c (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o 
slobode a pluralite médií v Európskej únii
(2017/2209(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 
o situácii v oblasti základných práv v 
Európskej únii v roku 2016
(2017/2125(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o 
vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy v oblasti 
práv, podpory a ochrany obetí trestných 
činov (2016/2328(INI)),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 25. novembra 
2015 o predchádzaní radikalizácii a 
získavaniu európskych občanov 
teroristickými organizáciami
(2015/2063(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov – Boj proti radikalizácii a 
násilnému extrémizmu: mechanizmy 
prevencie na miestnej a regionálnej 
úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 h (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní terorizmu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 i (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na príručku Rady 
Európy pre väzenské a probačné služby 
týkajúcu sa radikalizácie a násilného 
extrémizmu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Citácia 3 j (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov nazvanú 
Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k 
terorizmu: Komisia reagovala na potreby 
členských štátov, no v koordinácii a 
hodnotení sa vyskytli určité nedostatky,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Podnadpis -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1 Základné práva

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže protiteroristické opatrenia 
a ochrana slobôd nie sú protichodné, ale 
navzájom sa dopĺňajúce a posilňujúce 
ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian 
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže Únia je založená na 
hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, 
rovnosti a solidarity, dodržiavania 
ľudských práv a základných slobôd, ako 
aj na zásadách demokracie a právneho 
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štátu; keďže teroristické činy predstavujú 
jedno z najzávažnejších porušení týchto 
univerzálnych hodnôt a zásad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ab. keďže EÚ by mala urobiť všetko 
pre to, aby zaistila dobré životné 
podmienky svojich občanov, ktorí sú 
ohrození teroristami; keďže v článku 6 
Charty základných práv sa zakotvuje 
právo na slobodu a právo na bezpečnosť, 
ktoré sa navzájom dopĺňajú, takže bez 
ohľadu na to, aké opatrenia sa prijmú 
v oblasti boja proti terorizmu, je vo 
všetkých prípadoch nutné chrániť právo 
na slobodu; keďže v článku 10 Charty 
základných práv sa zaisťuje právo na 
slobodu myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ac keďže Charta základných práv 
zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä 
z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
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genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti k 
národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie, a uznáva sa 
v nej právo osôb so zdravotným 
postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú 
určené na zabezpečenie ich nezávislosti,
sociálnej integrácie a integrácie v 
zamestnaní a účasti na spoločenskom 
živote; keďže práva osôb so zdravotným 
postihnutím v EÚ sú takisto chránené 
Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

A. keďže občania majú právo na 
istotu, čo znamená že členské štáty musia 
realizovať politiky, ktorých ciele sú 
jednoznačne vymedzené a v súlade so 
zásadami proporcionality a potrebnosti, 
ako sú vymedzené najmä medzinárodným 
právom a judikatúrou ESĽP a SD EÚ;
keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti terorizmu, nikdy by to však nemalo 
byť na úkor práv občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus, keďže sa však tento pokrok 
dosiahol skôr pod tlakom okolností než 
proaktívne; keďže koordinovaný prístup 
členských štátov a európskych inštitúcií 
musí v tejto oblasti prevážiť, aby bolo 
možné riešiť nedostatky so zreteľom na 
pretrvávajúcu bezprecedentnú hrozbu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus; keďže však tento pokrok je 
v jednotlivých členských štátoch odlišný 
a keďže sa naďalej očakáva trvalé 
a kontinuálne úsilie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
pokrok v boji proti hrozbám, ktoré 
predstavuje terorizmus, čo si vyžaduje 
celostný prístup vyjadrujúci vnútornú 
a vonkajšiu bezpečnosť a národnú 
a európsku koordináciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže EÚ a členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

A. keďže bezpečnosť jedného 
členského štátu je bezpečnosťou celej 
Únie; keďže členské štáty dosiahli v 
posledných dvoch rokoch pokrok v boji 
proti hrozbám, ktoré predstavuje 
terorizmus;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v rezolúcii Bezpečnostnej 
rady OSN č. 2178 (2014) sa správne 
pripomína dôležitosť prvoradého 
postavenia práv a dodržiavania ľudských 
práv v rámci boja proti terorizmu, a keďže 
inak štáty riskujú to, že prispejú 
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k radikalizácii a beztrestnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ;

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ; keďže podľa 
článku 4 ods. 3 a článku 42 ZEÚ si Únia 
a členské štáty vzájomne pomáhajú pri 
vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo 
Zmlúv, a spoločná bezpečnostná a 
obranná politika je neoddeliteľnou 
súčasťou spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ;

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ; keďže národná 
bezpečnosť je čoraz viac závislá od svojho 
širšieho európskeho rozmeru; e keďže 
národná bezpečnosť nie je vymedzená 
v žiadnom právnom akte Únie a členským 
štátom sa tak ponecháva príliš široký 
priestor na voľné konanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ;

B. keďže národná bezpečnosť je 
výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 
ZEÚ a článku 73 ZFEÚ, Európska únia 
má však taktiež zohrávať potrebnú úlohu 
pri presadzovaní rešpektovania 
demokratických hodnôt vrátane právneho 
štátu a základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v článku 4 ods. 2 ZFEÚ sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti súčasne označuje za oblasť 
spoločných právomocí Únie a členských 
štátov; keďže EÚ má osobitné právomoci, 
pokiaľ ide o uľahčenie a podporu 
koordinácie a spolupráce medzi členskými 
štátmi;

C. keďže v článku 4 ods. 2 ZFEÚ sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti súčasne označuje za oblasť 
spoločných právomocí Únie a členských 
štátov; keďže EÚ má osobitné právomoci, 
pokiaľ ide o uľahčenie a podporu 
koordinácie a spolupráce medzi členskými 
štátmi; keďže mandát pre kroky EÚ 
poskytuje článok 67 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) v záujme 
zabezpečenia „vysokej úrovne bezpečnosti 
prostredníctvom opatrení na 
predchádzanie trestnej činnosti“ a na boj 
proti nej; keďže tieto opatrenia a kroky by
sa mali prijímať v súlade s rámcom 
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základných práv EÚ vrátane Charty 
základných práv Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v článku 4 ods. 2 ZFEÚ sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti súčasne označuje za oblasť 
spoločných právomocí Únie a členských 
štátov; keďže EÚ má osobitné právomoci, 
pokiaľ ide o uľahčenie a podporu 
koordinácie a spolupráce medzi členskými 
štátmi;

C. keďže v článku 4 ods. 2 ZFEÚ sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti súčasne označuje za oblasť 
spoločných právomocí Únie a členských 
štátov; keďže EÚ má osobitné právomoci, 
pokiaľ ide o uľahčenie a podporu 
koordinácie a spolupráce medzi členskými 
štátmi, ako aj v oblasti harmonizácie 
právnych predpisov členských štátov 
a praxe v nich;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny a na bilaterálnom a 
multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu;

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny, teda neformálneho orgánu mimo 
EÚ, a na bilaterálnom a multilaterálnom 
základe; keďže EÚ vytvorila komplex 
štruktúr, ktoré sa úplne alebo čiastočne 
zaoberajú terorizmom, najmä 
prostredníctvom Spravodajského 
a situačného centra EÚ (INTCEN) ako 
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brány na poskytovanie strategických 
spravodajských informácií 
spravodajskými a bezpečnostnými 
službami Európskej únii a Európskeho 
centra Europolu pre boj proti terorizmu
ako centrálneho uzlu pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v oblasti boja proti 
terorizmu na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú 
veľmi efektívne prostredníctvom 
protiteroristickej skupiny a na bilaterálnom 
a multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu;

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú 
prostredníctvom protiteroristickej skupiny 
a na bilaterálnom a multilaterálnom 
základe; keďže protiteroristická skupina 
má platformu na výmenu operačných 
spravodajských informácií, ktorá zvýšila 
rýchlosť a kvalitu spoločného využívania 
spravodajských informácií; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu
a Spravodajského a situačného centra EÚ 
(EU INTCEN);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny a na bilaterálnom a 
multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu;

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny a na bilaterálnom a 
multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, a to 
konkrétne prostredníctvom Európskeho 
centra Europolu pre boj proti terorizmu
a Spravodajského a situačného centra EÚ 
(EU INTCEN), cez ktoré sa informácie od 
protiteroristickej skupiny dostávajú 
k tvorcom európskej politiky;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 33
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny a na bilaterálnom a 
multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu;

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú veľmi 
efektívne prostredníctvom protiteroristickej 
skupiny a na bilaterálnom a 
multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu a EU 
INTCEN, čo by mal uľahčovať európsky 
koordinátor boja proti terorizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú 
veľmi efektívne prostredníctvom 
protiteroristickej skupiny a na bilaterálnom 
a multilaterálnom základe; keďže EÚ 
vytvorila komplex štruktúr, ktoré sa úplne 
alebo čiastočne zaoberajú terorizmom, 
najmä prostredníctvom Európskeho centra 
Europolu pre boj proti terorizmu;

D. keďže národné bezpečnostné a 
spravodajské agentúry členských štátov EÚ 
a niektoré tretie krajiny spolupracujú 
prostredníctvom protiteroristickej skupiny 
a na bilaterálnom a multilaterálnom 
základe; keďže EÚ má komplex štruktúr, 
ktoré sa úplne alebo čiastočne zaoberajú 
terorizmom, najmä prostredníctvom 
Európskeho centra Europolu pre boj proti 
terorizmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže existujúce agentúry, 
infraštruktúry a kapacity vytvorené na 
riešenie hrozby terorizmu v rámci EÚ 
a v členských štátoch sú robustné a možno 
ich využívať účinnejšie bez potreby 
vytvárať ďalšie entity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti boja 
proti terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie v oblasti boj proti terorizmu, čo je 
ešte zhoršené tým, že pojem „terorizmus“ 
nemá medzinárodne uznávané 
vymedzenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže hranica medzi 
kompetenciami EÚ a jednotlivých štátov 
nie je vždy jednoznačná, čo zdôrazňuje 
význam spolupráce medzi obidvomi 
úrovňami správy vecí verejných; keďže 
rôznorodosť regionálnych, vnútroštátnych 
európskych a medzinárodných aktérov v 
oblasti terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
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spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi 
agentúrami, medzi orgánmi presadzovania 
práva a spravodajskými službami a medzi 
EÚ a členskými štátmi spôsobuje ťažkosti 
v súvislosti s koordináciou a súdržnosťou
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s konkrétnymi sa 
kompetenciami a mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi orgánmi 
presadzovania práva a spravodajskými 
službami a medzi EÚ a členskými štátmi si 
vyžaduje konzistentné úsilie, aby sa 
dosiahla efektívnosť a súdržnosť reakcie 
na hrozbu terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Dubravka Šuica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
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kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami 
a medzi EÚ a členskými štátmi spôsobuje 
ťažkosti v súvislosti s koordináciou a 
súdržnosťou reakcie na hrozbu terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi bezpečnostnými zložkami, orgánmi 
presadzovania práva a spravodajskými 
službami a medzi EÚ a členskými štátmi 
spôsobuje ťažkosti v súvislosti s 
koordináciou a súdržnosťou reakcie na 
hrozbu terorizmu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi môže spôsobovať
ťažkosti v súvislosti s koordináciou a 
súdržnosťou reakcie na hrozbu terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou 
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže veľké množstvo aktérov 
pôsobiacich v oblasti boja proti terorizmu 
s odlišnou povahou, mandátom 
a geografickými danosťami, a množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi môžu spôsobovať
ťažkosti v súvislosti s koordináciou a 
súdržnosťou reakcie na hrozbu terorizmu;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a nedostatočne 
vymedzenými mandátmi, množstvo 
formálnych a neformálnych fór pre 
spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi spôsobuje ťažkosti v 
súvislosti s koordináciou a súdržnosťou
reakcie na hrozbu terorizmu;

E. keďže rôznorodosť regionálnych, 
vnútroštátnych európskych a 
medzinárodných aktérov v oblasti 
terorizmu s prekrývajúcimi sa 
kompetenciami a odlišnými mandátmi, 
množstvo formálnych a neformálnych fór 
pre spoluprácu a výmenu informácií, ako aj 
rozdelenie kompetencií medzi rôznymi 
regionálnymi a vnútroštátnymi agentúrami, 
medzi orgánmi presadzovania práva a 
spravodajskými službami a medzi EÚ a 
členskými štátmi zdôrazňuje zložitosť 
koordinácie a súdržnosti reakcie na hrozbu 
terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže Európska prokuratúra 
zriadená nariadením (EÚ) 2017/1939 
nemá vyšetrovacie právomoci v oblasti 
boja proti terorizmu; keďže vyšetrovania 
súvisiace s teroristickými útokmi si často 
vyžadujú spoluprácu medzi rôznymi 
členskými štátmi;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok 
EÚ podporovať spoluprácu medzi 
členskými štátmi v otázkach vnútornej 
bezpečnosti a zároveň plne rešpektovať 
stav týchto záležitostí ako vnútroštátnych 
kompetencií stanovených v zmluvách;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok 
EÚ podporovať spoluprácu medzi 
členskými štátmi v otázkach vnútornej 
bezpečnosti a zároveň plne rešpektovať 
stav týchto záležitostí ako vnútroštátnych 
kompetencií stanovených v zmluvách;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti a 
zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách;

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou aktérom v 
procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti a 
zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách; trvá na tom, aby 
sa v týchto iniciatívach zohľadňovali 
riziká porušenia ľudských práv, ako sú 
vymedzené v medzinárodných 
dokumentoch, a to s cieľom neohroziť 
hodnoty vymedzené v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti a 

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre politiky 
v oblasti bezpečnostnej únie signalizuje 
záväzok EÚ podporovať spoluprácu medzi 
členskými štátmi v otázkach vnútornej 
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zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách;

a vonkajšej bezpečnosti, ako aj 
zharmonizovať protiteroristické právne 
predpisy a zaistiť lepšiu spoluprácu medzi 
orgánmi presadzovania práva 
a justičnými orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti a 
zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách;

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti; 
keďže by mohol zohrávať väčšiu úlohu 
pri uskutočňovaní prierezových posúdení 
vplyvov, najmä v oblasti základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 

F. keďže komisár pre bezpečnostnú 
úniu je spolu s Komisiou cenným aktérom 
v procese tvorby politiky, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; keďže 
zriadenie funkcie komisára pre 
bezpečnostnú úniu signalizuje záväzok EÚ 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
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štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti a 
zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách;

štátmi v otázkach vnútornej bezpečnosti
EÚ a zároveň plne rešpektovať stav týchto 
záležitostí ako vnútroštátnych kompetencií 
stanovených v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže koordinátor EÚ pre boj 
proti terorizmu v súlade so svojim 
mandátom stanoveným Európskou radou 
zaisťuje implementáciu a posudzovanie 
stratégie a koordináciu prác v rámci Únie, 
a taktiež uľahčuje kontakt medzi Úniou 
a tretími krajinami; keďže koordinátor 
EÚ pre boj proti terorizmu poskytuje 
inštitúciám, agentúram a členským štátom 
EÚ cenné rady a udržiava s nimi kontakt;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 52
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže boj proti terorizmu je 
oblasťou politiky, v ktorej dochádza 
k presahom medzi mnohými aktérmi a ich 
úlohami, najmä pokiaľ ide o stratégie, 
ktoré môže vydávať Európska rada, Rada 
EÚ a Komisia, takže je nejasné, kto má 
vedúce postavenie; keďže komisár pre 
bezpečnostnú úniu a vymedzenie jeho 
kompetencií voči koordinátorovi EÚ pre 
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boj proti terorizmu problematiku 
koordinácie ešte viac komplikuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže koordinátor EÚ pre boj 
proti terorizmu je významným aktérom pri 
sledovaní implementácie stratégie EÚ 
v oblasti boja proti terorizmu; keďže 
koordinátor pre boj proti terorizmu 
umožňuje posilniť koordináciu medzi 
európskymi inštitúciami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže sa ukázalo, že koordinátor 
EÚ pre boj proti terorizmu je užitočným 
premostením medzi rôznymi inštitúciami 
EÚ a smerom k členským štátom, avšak 
jeho mandát a právne postavenie nie sú 
vymedzené dobre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Dubravka Šuica, Ivo 



AM\1163127SK.docx 29/176 PE627.791v02-00

SK

Belet, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže 6. júla 2017 Parlament 
zriadil dočasný Osobitný výbor pre 
terorizmus (TERR) s cieľom vyjadriť 
názor Parlamentu na praktické 
a legislatívne medzery v súčasnom režime 
boja proti terorizmu, ktoré umožnili, aby 
došlo k nedávnym teroristickým útokom 
v EÚ, a predložiť odporúčania, ktoré by 
pomohli bojovať proti teroristickej hrozbe 
na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže na to, aby sa Parlamentu 
umožnilo venovať dostatočnú pozornosť 
a konkrétne potrebné úsilie tomu, aby 
účinne prispieval k výzvam, ktoré prináša 
terorizmus, a reagoval na ne, mal by sa 
v rámci Parlamentu vytvoriť stály 
parlamentný výbor pre oblasť vnútornej 
bezpečnosti a terorizmu; keďže vytvorenie 
takéhoto stáleho výboru bude signálom 
odhodlania Parlamentu a toho, že chápe 
význam problematiky vnútornej 
bezpečnosti, medzinárodnej organizovanej 
trestnej činnosti a terorizmu, ktoré sú 
v popredí obáv občanov EÚ; keďže bude 
takisto odrážať význam tejto problematiky 
pre Parlament a odzrkadľovať 
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inštitucionálnu štruktúru v iných 
inštitúciách a orgánoch EÚ, napríklad 
vytvorenie osobitnej skupiny pre 
bezpečnostnú úniu a vymenovanie 
komisára pre bezpečnostnú úniu v rámci 
Komisie, vytvorenie Európskeho centra 
pre boj proti terorizmu v rámci Europolu, 
ako aj existenciu pracovnej skupiny pre 
boj proti terorizmu v rámci Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 
2013, iba štvrtina podliehala posúdeniu 
vplyvu a iba tri verejnej konzultácii; 
keďže tento pomer sa v posledných 
rokoch zlepšil a k najnovším iniciatívam, 
ktoré v roku 2017 a 2018 predložila 
Komisia, boli priložené potrebné 
odporúčania; keďže Komisia svojím 
programom lepšej právnej regulácie, ktorý 
prijala v roku 2015, posilnila aj svoju 
politiku konzultácií so zainteresovanými 
stranami;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 
najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 
a 2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; keďže Komisia 
svojím programom lepšej právnej 
regulácie, ktorý prijala v roku 2015, 
posilnila aj svoju politiku konzultácií so 
zainteresovanými stranami;

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 
najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 
2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; keďže Komisia 
svojím programom lepšej právnej 
regulácie, ktorý prijala v roku 2015, 
posilnila aj svoju politiku konzultácií so 
zainteresovanými stranami;

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii a vo 
všeobecnosti nedošlo ku kompenzovaniu 
nedostatku verejných konzultácií a ex 
ante posúdení ex post revíziami alebo 
hodnoteniami; keďže tento pomer sa v 
posledných rokoch zlepšil a k najnovším 
iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 2018 
predložila Komisia, boli priložené potrebné 
odporúčania; keďže Komisia svojím 
programom lepšej právnej regulácie, ktorý 
prijala v roku 2015, posilnila aj svoju 
politiku konzultácií so zainteresovanými 
stranami; keďže protiteroristické 
opatrenia majú vyššiu legitimitu 
a účinnosť, keď sú do fázy tvorby politiky 
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zapojené organizácie pôsobiace v oblasti 
ľudských práv; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 
najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 
2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; keďže Komisia 
svojím programom lepšej právnej 
regulácie, ktorý prijala v roku 2015, 
posilnila aj svoju politiku konzultácií so 
zainteresovanými stranami;

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 
najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 
2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 

G. keďže z 88 právne záväzných 
opatrení na boj proti terorizmu, ktoré boli 
navrhnuté od septembra 2001 do leta 2013, 
iba štvrtina podliehala posúdeniu vplyvu a 
iba tri verejnej konzultácii1a; keďže tento 
pomer sa v posledných rokoch zlepšil a k 
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najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 
2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; keďže Komisia 
svojím programom lepšej právnej 
regulácie, ktorý prijala v roku 2015, 
posilnila aj svoju politiku konzultácií so 
zainteresovanými stranami;

najnovším iniciatívam, ktoré v roku 2017 a 
2018 predložila Komisia, boli priložené 
potrebné odporúčania; keďže Komisia 
svojím programom lepšej právnej 
regulácie, ktorý prijala v roku 2015, 
posilnila aj svoju politiku konzultácií so 
zainteresovanými stranami;

__________________

1a Štúdia The European Union’s Policies 
on Counter-Terrorism: Relevance, 
Coherence and Effectiveness, ktorej 
vypracovanie zadala tematická sekcia EP 
pre práva občanov a ústavné veci, PE 
583.124, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(201
7)583124_EN.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v oblasti boja proti 
terorizmu, ktorá je osobitne citlivá, je síce 
možné nabádať na verejné konzultácie, 
avšak nevyžadujú sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže v komplexnom posúdení 
bezpečnostnej politiky EÚ zo strany 
Komisie bolo neúplné vykonávanie 
spomenuté ako jedna z výziev 
bezpečnostnej únie;

H. keďže v komplexnom posúdení 
bezpečnostnej politiky EÚ zo strany 
Komisie sa uvádza neúplné vykonávanie, 
ako aj potreba podporovať kroky 
členských štátov (metodika posudzovania 
rizika, ochrana CBRN zariadení a tzv. 
mäkkých cieľov, krízové riadenie) ako 
niektoré príklady hlavných výziev 
bezpečnostnej únie; keďže implementácia 
bez posúdenia sociálnych 
a bezpečnostných dôsledkov politík 
v oblasti vnútornej a vonkajšej činnosti, 
najmä z hľadiska ich súdržnosti 
a konzistentnosti s účelom boja proti 
terorizmu a odrádzania od náboru 
teroristov, je chybná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže v komplexnom posúdení 
bezpečnostnej politiky EÚ zo strany 
Komisie bolo neúplné vykonávanie 
spomenuté ako jedna z výziev 
bezpečnostnej únie;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže EÚ v spoločnej pozícii 
2001/931/SZBP stanovila zoznam osôb, 
skupín a entít zapojených do 
teroristických útokov a podliehajúcich 
reštriktívnym opatreniam, konkrétne 
zmrazeniu finančných prostriedkov 
a iných finančných aktív, ako aj rozšírené 
opatrenia súvisiace s policajnou 
a justičnou spoluprácou v trestných 
veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže hodnotenie opatrení na boj 
proti terorizmu je nevyhnutné na posúdenie 
ich účinnosti a určenie, či sú na odstránenie 
nedostatkov potrebné ďalšie opatrenia; 
keďže medzi monitorovaním miery 
vykonávania a skutočnej účinnosti 
vykonaných opatrení existujú rozdiely; 
keďže medzi rokmi 2001 a 2016 bolo 
vydaných 17 správ o vykonávaní a 
hodnotení monitorovania v porovnaní s 
10 stratégiami v oblasti boja 
proti terorizmu a 55 legislatívnymi a 
nezáväznými opatreniami;

I. keďže hodnotenie opatrení na boj 
proti terorizmu je nevyhnutné na posúdenie 
ich účinnosti a určenie, či sú na odstránenie 
nedostatkov potrebné ďalšie opatrenia; 
keďže medzi monitorovaním miery 
vykonávania a skutočnej účinnosti 
vykonaných opatrení existujú rozdiely; 
keďže medzi rokmi 2001 a 2016 bolo 
vydaných 17 správ o vykonávaní a 
hodnotení monitorovania v porovnaní s 
10 stratégiami v oblasti boja 
proti terorizmu a 55 legislatívnymi a 
nezáväznými opatreniami; keďže je 
zásadne dôležité, aby členské štáty 
urýchlene implementovali európske 
právne predpisy v oblasti bezpečnosti 
a zabránili tak vzniku akýchkoľvek trhlín 
v európskej výzbroji;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže hodnotenie opatrení na boj 
proti terorizmu je nevyhnutné na posúdenie 
ich účinnosti a určenie, či sú na 
odstránenie nedostatkov potrebné ďalšie 
opatrenia; keďže medzi monitorovaním 
miery vykonávania a skutočnej účinnosti 
vykonaných opatrení existujú rozdiely; 
keďže medzi rokmi 2001 a 2016 bolo 
vydaných 17 správ o vykonávaní a 
hodnotení monitorovania v porovnaní s 
10 stratégiami v oblasti boja 
proti terorizmu a 55 legislatívnymi a 
nezáväznými opatreniami;

I. keďže hodnotenie opatrení na boj 
proti terorizmu je nevyhnutné na posúdenie 
ich účinnosti, vhodnosti, koherentnosti, 
efektívnosti a dodržiavania ľudských 
základných práv, a na určenie, či sú 
potrebné ďalšie opatrenia; keďže medzi 
monitorovaním miery vykonávania a 
skutočnej účinnosti vykonaných opatrení 
existujú rozdiely; keďže medzi rokmi 2001 
a 2016 bolo vydaných 17 správ 
o vykonávaní a hodnotení monitorovania v 
porovnaní s 10 stratégiami v oblasti boja 
proti terorizmu a 55 legislatívnymi a 
nezáväznými opatreniami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže akákoľvek výraznejšia 
úloha EÚ v oblasti protiteroristických 
stratégií by mala znamenať aj rozšírený 
parlamentný dohľad na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže protiteroristické právne 
predpisy nesmú nikdy zmenšovať alebo 
obmedzovať acquis Únie v oblasti 
procesných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v roku 2017 sa veľká 
väčšina teroristických útokov odohrala na 
Blízkom východe, v severnej Afrike, 
v južnej Ázii a v subsaharskej Afrike, 
pričom podľa správy Global Terrorism 
Index 2017 išlo celkovo o 84 % všetkých 
útokov a 94 % úmrtí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny zvrátene odkazujúce na islam ako 
Dá´iš alebo al-Káida alebo nimi boli 
inšpirované; keďže 95 % obetí týchto 
teroristických skupín na celom svete 
tvoria moslimovia; keďže krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
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nacionalistický separatistický extrémizmus
predstavujú významné hrozby, pričom 
v správe Europolu TE-SAT z roku 2018 sa 
uvádza, že etnicko-nacionalistické 
a separatistické útoky tvorili najväčšiu 
časť (137) útokov v EÚ, a uvedená správa 
obsahuje aj varovanie, že politici, verejné 
osobnosti, politické strany, občianske 
akčné skupiny a médiá s kritickým 
postojom k pravicovému extrémizmu 
alebo presadzujúce promigračné politiky 
sú potenciálnymi cieľmi pre pravicový 
extrémizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Elena Valenciano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže v Európskej únii 
jednoznačne existuje hrozba terorizmu, 
ktorú v roku 2017 predstavovalo 205 
útokov, ktoré zlyhali, boli prekazené alebo 
boli uskutočnené, pričom 82 % z nich boli 
útoky spáchané z dôvodov interných pre 
EÚ a páchateľmi z EÚ (separatisti: 67 %; 
krajná ľavica: 12 %; krajná pravica: 3 %) 
a 16 % z nich malo džihádistické motívy 
a džihádistický pôvod; keďže členské štáty 
EÚ sa v posledných rokoch stali terčom 
rozsiahlych teroristických útokov, ktoré 
spáchali skupiny džihádistov ako Dá´iš 
alebo al-Káida alebo nimi boli inšpirované; 
keďže obavy vzbudzuje aj krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 73
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom 
rozsiahlych teroristických útokov, ktoré 
spáchali skupiny džihádistov ako Dá´iš 
alebo al-Káida alebo nimi boli 
inšpirované; keďže obavy vzbudzuje aj 
krajne pravicový, krajne ľavicový a 
etnicko-nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

J. keďže terorizmus na celom svete 
existuje už mnoho rokov; keďže Europol 
uvádza, že útoky inšpirované 
náboženským extrémizmom zodpovedajú 
za najväčší počet strát na životoch v 
posledných rokoch v členských štátoch 
EÚ; keďže etnicko-nacionalistické útoky 
sú najpočetnejšie; keďže obavy vzbudzuje 
aj krajne pravicové a krajne ľavicové 
extrémistické násilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže terorizmus nie je v Európe 
novinkou; keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy naďalej vzbudzuje krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický extrémizmus, 
ako to dokazuje masaker z roku 2011 
z ostrova Uttoya;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré vo veľkej 
väčšine prípadov spáchali skupiny 
džihádistov ako Islamský štát Dá´iš alebo 
al-Káida alebo nimi boli inšpirované; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny takzvaných džihádistov ako Dá´iš 
alebo al-Káida, krajne pravicové 
a etnicko-nacionalistické separatistické 
extrémistické skupiny alebo nimi boli 
inšpirované; keďže v roku 2017 bolo 67 % 
teroristických útokov produktom etnicko-
nacionalistického extrémizmu a 16 % 
produktom džihádizmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš, al-Káida
alebo Hizballáh alebo nimi boli 
inšpirované; keďže obavy vzbudzuje aj 
krajne pravicový, krajne ľavicový a 
etnicko-nacionalistický separatistický 
extrémizmus a štátom sponzorovaný 
terorizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan 
Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
čiastočne štátmi sponzorované skupiny 
džihádistov ako Dá´iš, al-Káida alebo 
Hizballáh alebo nimi boli inšpirované; 
keďže obavy vzbudzuje aj krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali alebo 
podporili skupiny džihádistických 
teroristov ako Dá´iš alebo al-Káida alebo 
nimi boli inšpirované; keďže obavy 
vzbudzuje aj krajne pravicový, krajne 
ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 80
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš, Hizballáh
alebo al-Káida alebo nimi boli inšpirované; 
keďže obavy vzbudzuje aj krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
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teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš, Hizballáh
alebo al-Káida alebo nimi boli inšpirované; 
keďže obavy vzbudzuje aj krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže členské štáty EÚ sa v 
posledných rokoch stali terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš alebo al-
Káida alebo nimi boli inšpirované; keďže 
obavy vzbudzuje aj krajne pravicový, 
krajne ľavicový a etnicko-nacionalistický 
separatistický extrémizmus;

J. keďže Európa sa v posledných 
rokoch stala terčom rozsiahlych 
teroristických útokov, ktoré spáchali 
skupiny džihádistov ako Dá´iš, Hizballáh
alebo al-Káida alebo nimi boli inšpirované; 
keďže obavy vzbudzuje aj krajne 
pravicový, krajne ľavicový a etnicko-
nacionalistický separatistický 
extrémizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže ľavicoví násilní extrémisti 
útočia najmä na vládu, hospodárske 
inštitúcie a policajtov1a; keďže pravicoví 
násilní extrémisti sa zväčša riadia 
myšlienkou, že príslušnosť ku konkrétnej 
etnickej skupine, národu či rase určuje 
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hodnotu ľudskej bytosti a útočia teda 
najmä na zraniteľné skupiny ako 
migranti, utečenci, bezdomovci či 
zdravotne postihnutí, Židia alebo 
náboženské menšiny1b; keďže ľavicoví aj 
pravicoví násilní extrémisti sa 
zameriavajú na zvrhnutie demokratických 
liberálnych systémov v EÚ, ktoré sa riadia 
zásadami právneho štátu, a pritom 
nerešpektujú monopol štátu na legitímne 
používanie sily;

__________________

1a Europol, European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2017, s. 48.

1b

https://www.verfassungsschutz.de/en/field
s-of-work/right-wing-extremism/what-is-
right-wing-extremism.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jb. keďže teroristické útoky vykonané 
v EÚ v roku 2017 boli vo väčšine prípadov 
určené ako separatistické útoky (137 
z 205) – spôsobili však najmä majetkové 
škody1a; keďže hrozby z oblasti etnicko-
nacionalistického extrémizmu pramenia 
na území EÚ aj za jej hranicami, pričom 
najvýraznejším príkladom druhého 
uvedeného prípadu je PKK; keďže 
v Europolom vypracovanej správe TE-
SAT 2018 sa uvádza, že v súčasnosti 
neexistuje žiadna teroristická sieť v celej 
EÚ stimulovaná vyššie opísanými 
extrémistickými javmi1b; 

__________________
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1a Europol, European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2018, s. 45.

1b Europol, European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2018, s. 45an.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jc. keďže v Europolom vypracovanej 
správe TE-SAT 2018 sa jednoznačne 
uvádza, že žiadna z aktivít v ktorejkoľvek 
teroristickej kategórii, ktoré sa v správe 
uvádzajú, nebola tak smrteľná a nemala 
taký vplyv na spoločnosť ako celok ako 
aktivity páchané džihádistickými 
teroristami;

__________________

1a Europol, European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2018, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže pokiaľ je teroristický útok 
„rozsiahly alebo systematický útok 
namierený proti civilnému obyvateľstvu 
s vedomím útoku“, zaznamenávajú sa 
teroristické vraždy spôsobom uvedeným 
v článku 7 Rímskeho štatútu 
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Medzinárodného trestného súdu zo 17. 
júla 1998.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže sa zvyšuje riziko 
retribučného terorizmu zo strany 
násilných krajne pravicových skupín 
a osôb presvedčených o nadradenosti 
belochov, čoho svedkami v niektorých 
členských štátoch sme; keďže už došlo ku 
zneškodneniu krajne pravicových 
komplotov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže skupiny presvedčené 
o nadradenosti belochov a belošské 
nacionalistické skupiny propagujúce svoje 
jedinečné posolstvo predstavujú výzvy pre 
integráciu a šíria extrémistickú ideológiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Dominique Martin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže od roku 2001 sme v tejto 
oblasti zaznamenali v Európe 3400 úmrtí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

K. keďže nestabilita, kolaps štátu, 
sektárstvo, šírenie netolerantných 
výkladov islamu ako napríklad 
salafizmu/wahhábizmu plynúce najmä zo 
Saudskej Arábie, využívanie teroristických 
skupín štátmi v regióne ako nástrojov ich 
geopolitických agend a rivalít, 
predovšetkým na Blízkom východe a v 
severnej Afrike, umožnili Dá´iš, Al-Káide
a ďalším teroristickým skupinám získať 
v týchto regiónoch oporu, ktorá sa 
rozšírila do krajín hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na K. keďže vývoj a nestabilita na 
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Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

Blízkom východe a v severnej Afrike 
umožnili Dá´iš a ďalším teroristickým 
skupinám získať oporu v krajinách 
hraničiacich s EÚ a získavať 
v bezprecedentnej miere bojovníkov 
z krajín EÚ, takže prepojenie medzi 
vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou sa 
stalo oveľa dôležitejšie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe a v severnej Afrike 
umožnili Dá´iš a ďalším teroristickým 
skupinám získať oporu, čo bolo výrazne 
živené postupnou destabilizáciou 
s viacerými vojenskými zásahmi v Iraku, 
Sýrii a Líbyi; keďže prepojenie medzi 
vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou sa 
stalo oveľa dôležitejšie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a na 
Kaukaze spôsobujú, že niektoré prvky v 
krajinách hraničiacich s EÚ, ako sú štáty 
západného Balkánu, sú zraniteľnejšie 
z hľadiska vplyvu extrémizmu, takže 
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prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo oveľa dôležitejšie;

K. keďže vývoj a nestabilita na 
Blízkom východe, v severnej Afrike a v 
kaukazskom regióne umožnili Dá´iš a 
ďalším teroristickým skupinám získať 
oporu v krajinách hraničiacich s EÚ, ako 
sú štáty západného Balkánu, takže 
prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 
bezpečnosťou sa stalo nesporným;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 96
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže vojenské expedície, 
napríklad v Iraku či Líbyi, ešte viac 
prispeli k destabilizácii regiónov 
susediacich s EÚ, k oslabeniu štátnych 
aktérov a k živeniu džihádistickej rétoriky 
odvety proti tzv. Západu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže cezhraničné aspekty 
teroristickej hrozby si vyžadujú 
koordinovaný prístup EÚ tým, že 
ponúkajú spoluprácu a pomoc vo forme 
budovania kapacít v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže tretie krajiny údajne 
financovali skupinu Dá´iš a/alebo iné 
extrémistické skupiny a poskytovali im 
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vojenské vybavenie, a keďže túto 
skutočnosť je treba lepšie prešetriť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 
podnecované k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

L. keďže tisíce občanov narodených 
v Európe alebo s pobytom v Európe, 
najmä zo slabo integrovaných komunít 
v niekoľkých členských štátoch EÚ, sa 
pripojili k teroristickým činnostiam 
skupiny Dá´iš v Sýrii a Iraku, od 
vojenského kolapsu skupiny Dá´iš na 
týchto územiach však došlo k zmene 
stratégie, pričom mnohí bojovníci skupiny 
Dá´iš sa vracajú do Európy alebo cestujú 
na účely terorizmu do iných krajín, 
konkrétne do krajín so slabou správou 
vecí verejných, napríklad Líbye, zatiaľ čo 
tzv. spiace bunky a jednotlivci v rámci EÚ
sa podnecujú k útokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom táto zmena sa prejavuje 
tým, že klesol počet osôb cestujúcich do 
Sýrie a Iraku na účely terorizmu, ako aj
tým, že sa v prvom rade niektorí džihádisti 
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podnecované k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

vracajú a že sa v druhom rade džihádisti 
a tzv. spiace bunky v EÚ podnecujú k 
útokom vo svojich domovských krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 
podnecované k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom táto zmena sa prejavuje 
tým, že klesol počet osôb cestujúcich do 
Sýrie a Iraku na účely terorizmu, ako aj
tým, že sa džihádistickí teroristi, tzv. 
spiace bunky a osamelí vlci či malé 
skupiny v EÚ podnecujú k útokom vo 
svojich domovských krajinách alebo 
krajinách svojho pobytu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 
podnecované k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území možno 
dochádza k zmene stratégie, pričom táto 
zmena sa prejavuje tým, že klesol počet 
osôb cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj tým, že sa džihádisti 
a tzv. spiace bunky v EÚ podnecujú k 
útokom vo svojich domovských krajinách;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 
podnecované k útokom vo svojich
domovských krajinách;

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš v Iraku a Sýrii došlo k 
zmene stratégie, pričom táto zmena sa 
prejavuje tým, že klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj aktivovaním tzv. spiacich 
teroristických buniek v EÚ na účely 
spáchania útokov v ich domovských 
krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom klesol počet osôb 
cestujúcich do Sýrie a Iraku na účely 
terorizmu, ako aj počet džihádistov a 
„spiacich buniek“ v rámci EÚ, ktoré sú 
podnecované k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

L. keďže od vojenského kolapsu 
skupiny Dá´iš na jej území došlo k zmene 
stratégie, pričom táto zmena sa prejavuje 
tým, že klesol počet osôb cestujúcich do 
Sýrie a Iraku na účely terorizmu, ako aj
tým, že sa násilní jednotlivci v EÚ 
podnecujú k útokom vo svojich 
domovských krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
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Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže rozsiahle medzinárodné 
teroristické organizácie sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu; 
keďže členské štáty EÚ často podceňujú 
bezpečnostnú hrozbu tým, že účinne 
nepresadzujú smernice EÚ o boji proti 
praniu špinavých peňazí a o boji proti 
financovaniu terorizmu, a tým, že 
nereformujú systém DPH v EÚ tak, aby 
zabránili jeho využívaniu teroristami 
a inými páchateľmi organizovanej 
trestnej činnosti; keďže tieto zdroje by 
mohli umožniť pokračujúce financovanie 
budúcej trestnej činností rozsiahlych 
medzinárodných teroristických 
organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Pina Picierno

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
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obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu; 
keďže tieto zdroje by mohli umožniť 
pokračujúce financovanie budúcej trestnej 
činností al-Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po 
jej kolapse na území Sýrie a Iraku; keďže 
Hizballách dostáva finančné prostriedky 
od Iránskej islamskej republiky 
a financuje sa prostredníctvom darov, a to 
aj od niektorých podporovateľov 
z Európy, ako aj z obchodovania 
s drogami a z iných protiprávnych 
činností;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 107
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu; 
keďže tieto zdroje by mohli umožniť 



PE627.791v02-00 56/176 AM\1163127SK.docx

SK

financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

pokračujúce financovanie budúcej trestnej 
činností al-Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po 
jej kolapse na území Sýrie a Iraku; keďže 
Hizballáh dostáva významné finančné 
prostriedky od svojho patróna, Iránskej 
islamskej republiky, a financuje sa 
prostredníctvom darov, a to aj od jeho 
podporovateľov v Európe, ako aj 
obchodovaním s drogami a inými 
nezákonnými činnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sú 
preukázateľné prostriedky získavania 
finančných prostriedkov teroristickými 
skupinami; keďže prepojenie medzi 
organizovanou trestnou činnosťou a 
teroristickými skupinami predstavuje 
významnú bezpečnostnú hrozbu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Ana Gomes
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné, pretože sú financované nielen 
niektorými štátmi a neštátnymi aktérmi, 
ale aj prostredníctvom svojich aktivít v 
oblasti nezákonného obchodovania okrem 
iného s tovarom, strelnými zbraňami, 
ropou, drogami, cigaretami a kultúrnymi 
predmetmi, ako aj obchodovania s ľuďmi, 
otroctva, vykorisťovania detí, vymáhania
peňazí alebo inej výhody a vydierania, 
ktoré sa pre teroristické skupiny stali 
prostriedkami získavania finančných 
prostriedkov; keďže prepojenie medzi 
organizovanou trestnou činnosťou a 
teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže 
daňové raje a rôzne medzery v európskom 
a celosvetovom finančnom systéme 
umožňujú pokračujúce pranie špinavých 
peňazí a financovanie budúcej trestnej 
činností al-Káidy, ako aj skupiny Dá´iš
a iných teroristických skupín na celom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
zbraňami, surovinami, palivami, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí a iná trestná činnosť 
sa pre teroristické skupiny stali 



PE627.791v02-00 58/176 AM\1163127SK.docx

SK

teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

prostriedkami získavania finančných 
prostriedkov; keďže prepojenie medzi 
organizovanou trestnou činnosťou a 
teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po jej kolapse 
na území Sýrie a Iraku, jej potenciálnych 
nástupníckych organizácií alebo iných 
teroristických entít;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným 
zločinom a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu; 
keďže tieto zdroje by mohli umožniť 
pokračujúce financovanie budúcej 
trestnej činností al-Káidou, ako aj Dá´iš 
po ich kolapse na území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sa snažia 
byť finančne sebestačné a keďže 
nezákonné obchodovanie okrem iného s 
tovarom, strelnými zbraňami, ropou, 
drogami, cigaretami a kultúrnymi 
predmetmi, ako aj obchodovanie s ľuďmi, 
otroctvo, vykorisťovanie detí, vymáhanie 
peňazí alebo inej výhody a vydieranie sa 
pre teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
možné väzby medzi organizovanou 
trestnou činnosťou a teroristickými 
skupinami by mohli predstavovať čoraz 
väčšiu významnú bezpečnostnú hrozbu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu; 
keďže tieto zdroje by mohli umožniť 
pokračujúce financovanie budúcej trestnej 
činností al-Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po 
jej kolapse na území Sýrie a Iraku; keďže 
tieto medzinárodné teroristické 
organizácie často podporujú štátne 
subjekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Edward Czesak

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným 

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
tieto zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
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zločinom a teroristickými skupinami 
predstavuje rastúcu bezpečnostnú hrozbu;
keďže tieto zdroje by mohli umožniť
pokračujúce financovanie budúcej trestnej 
činností al-Káidou, ako aj Dá´iš po ich
kolapse na území Sýrie a Iraku;

financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po jej kolapse 
na území Sýrie a Iraku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, 
podvody s DPH, ako aj obchodovanie s 
ľuďmi, otroctvo, vykorisťovanie detí, 
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a 
vydieranie sa pre teroristické skupiny stali 
prostriedkami získavania finančných 
prostriedkov; keďže prepojenie medzi 
organizovanou trestnou činnosťou a 
teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po jej kolapse 
na území Sýrie a Iraku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Dubravka Šuica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
prepojenie medzi organizovaným zločinom
a teroristickými skupinami predstavuje 
rastúcu bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto 
zdroje by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidou, ako aj Dá´iš po ich kolapse na 
území Sýrie a Iraku;

M. keďže Dá´iš a al-Káida sú finančne 
sebestačné a keďže nezákonné 
obchodovanie okrem iného s tovarom, 
strelnými zbraňami, ropou, drogami, 
cigaretami a kultúrnymi predmetmi, ako aj 
obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, 
vykorisťovanie detí, vymáhanie peňazí 
alebo inej výhody a vydieranie sa pre 
teroristické skupiny stali prostriedkami 
získavania finančných prostriedkov; keďže 
možné prepojenie medzi organizovanou 
trestnou činnosťou a teroristickými 
skupinami predstavuje rastúcu 
bezpečnostnú hrozbu; keďže tieto zdroje 
by mohli umožniť pokračujúce 
financovanie budúcej trestnej činností al-
Káidy, ako aj skupiny Dá´iš po jej kolapse 
na území Sýrie a Iraku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže financovanie skupiny Dá´iš 
a iných teroristických skupín umožnila 
aktívna alebo pasívna spoluúčasť 
určitého počtu krajín vrátane takzvaných 
spojencov Európskej únie v oblasti boja 
proti terorizmu, napríklad Turecka 
a Saudskej Arábie, ale aj európskych 
súkromných subjektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže represívna správa vecí 
verejných, zlyhávajúce sociálne 
a hospodárske podmienky, ako napríklad 
vysoká nezamestnanosť, neprimerané 
vzdelávacie systémy a sektárske agendy 
domácej a zahraničnej politiky 
v niekoľkých krajinách Blízkeho východu 
a severnej Afriky vytvorili živnú pôdu pre 
radikalizáciu a prispeli k teroristickej 
hrozbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže represívna správa vecí 
verejných, zlyhávajúce sociálne 
a hospodárske podmienky, ako napríklad 
vysoká nezamestnanosť, neprimerané 
vzdelávacie systémy a sektárske agendy 
domácej a zahraničnej politiky 
v niekoľkých krajinách Blízkeho východu
a severnej Afriky vytvorili živnú pôdu pre 
radikalizáciu a prispeli k teroristickej 
hrozbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú ad hoc zbrane, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne jednotlivcami, 
ktorí použili bežné nástroje ako zbrane pri 
nízkonákladových útokoch na tzv. mäkké 
ciele, a to so zámerom spôsobiť 
maximálny počet náhodných strát na 
životoch civilistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane (pričom takmer vždy ide 
o protiprávne strelné zbrane dovezené do 
EÚ protiprávne; teda nepochádzajú od 
legálnych vlastníkov strelných zbraní 
v EÚ) a výbušniny a stále viac využívajú 
ad hoc zbrane, ako sú vozidlá, nákladné 
automobily a nože; keďže nedávne útoky 
boli dôkladne pripravené alebo vykonané 
spontánne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú ad hoc zbrane, ako sú cestné 
vozidlá, lietadlá, plavidlá, zbrane s hrotmi 
a čepeľami a chemické látky; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú improvizované zbrane, 
nazývané aj „ad hoc zbrane“, ako sú 
vozidlá, nákladné automobil a sekery a 
nože; keďže nedávne útoky boli dôkladne 
pripravené alebo vykonané spontánne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže nedávne útoky ukázali, že 
používanie strelných zbraní a výbušnín je 
naďalej klasickým operačným módom 
teroristických skupín a teroristov, pritom 
však je na vzostupe aj využívanie iných 
foriem zbraní a operačných módov –
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výrazne menej sofistikovaných a ťažšie 
odhaliteľných;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú zbrane ad hoc, ako sú vozidlá, 
nákladné automobily a nože; keďže 
nedávne útoky boli dôkladne pripravené 
alebo vykonané spontánne;

N. keďže teroristi naďalej používajú 
ručné zbrane a výbušniny a stále viac 
využívajú improvizované zbrane, ako sú 
vozidlá, nákladné automobily a nože; 
keďže nedávne útoky mohli byť pripravené 
alebo vykonané izolovanými 
jednotlivcami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže využívanie dronov je taktiež 
reálna a znepokojujúca hrozba, najmä 
pokiaľ ide o chemické, biologické, 
rádiologické a jadrové (CBRN) riziká;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti a manželky či manželia 
zahraničných teroristických bojovníkov
predstavujú osobitné problémy, pretože 
môžu byť súčasne obeťami aj 
potenciálnymi páchateľmi; keďže to, ako 
s nimi justícia naloží, a ich opätovné 
začlenenie do spoločnosti predstavujú 
významné hodnotiace kritériá 
spravodlivosti, otvorenosti a inkluzívnosti 
našich spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat mužov a žien 
zverbovaných teroristickými skupinami a 
ich rodín predstavuje osobitné výzvy z 
hľadiska bezpečnosti, radikalizácie a 
reintegrácie; keďže deti, ktoré sa vracajú 
do svojej krajiny pôvodu, predstavujú 
osobitné problémy, pretože sú zväčša 
obeťami a môžu byť použité ako nástroje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi, 
možno celé roky či desaťročia 
zamaskovanými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné výzvy, 
pretože potrebujú ochranu ako detské 
obete a súčasne sa môžu stať 
potenciálnymi páchateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti, rehabilitácie a opätovného 
začleňovania do spoločnosti; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj páchateľmi násilia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
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navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

navrátené deti a ženy predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti môžu predstavovať osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Kristina Winberg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže návrat zahraničných 
teroristických bojovníkov a ich rodín 
predstavuje osobitné výzvy z hľadiska 
bezpečnosti a radikalizácie; keďže 
navrátené deti predstavujú osobitné 
problémy, pretože môžu byť súčasne 
obeťami aj potenciálnymi páchateľmi;

O. keďže návrat zahraničných 
teroristov a ich rodín predstavuje osobitné 
výzvy z hľadiska bezpečnosti a 
radikalizácie; keďže navrátené deti 
predstavujú osobitné problémy, pretože 
môžu byť súčasne obeťami aj 
potenciálnymi páchateľmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže v rovnakom zmysle 
zradikalizovaní džihádisti, ktorí vykonali 
svoj trest odňatia slobody, ale napriek 
tomu nie sú deradikalizovaní, sú rovnako 
významnou hrozbou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže tieto navrátené osoby boli 
často príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín a v niektorých 
prípadoch vytvorili väzby s inými 
teroristami, prípadne s bývalými 
zahraničnými bojovníkmi, s ktorými 
vytvárajú nadnárodné siete;

P. keďže tieto navrátené osoby boli 
často príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín, ako aj 
rôznych krycích, útočných a bojových 
taktík, a v niektorých prípadoch vytvorili 
väzby s inými teroristami, prípadne s 
bývalými zahraničnými bojovníkmi, s
ktorými vytvárajú nadnárodné siete;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže tieto navrátené osoby boli P. keďže tieto navrátené osoby, hoci 
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často príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín a v niektorých 
prípadoch vytvorili väzby s inými 
teroristami, prípadne s bývalými 
zahraničnými bojovníkmi, s ktorými 
vytvárajú nadnárodné siete;

ich počet je dnes pomerne nízky, boli často 
príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín a v niektorých 
prípadoch vytvorili väzby s inými 
teroristami, prípadne s bývalými 
zahraničnými bojovníkmi, s ktorými mohli 
vytvoriť nadnárodné siete;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde 
Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže tieto navrátené osoby boli 
často príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín a v niektorých 
prípadoch vytvorili väzby s inými 
teroristami, prípadne s bývalými 
zahraničnými bojovníkmi, s ktorými 
vytvárajú nadnárodné siete;

P. keďže niektoré z týchto 
navrátených osôb mohli byť príjemcami 
dlhodobej ideologickej indoktrinácie a 
vojenského výcviku v používaní zbraní a 
výbušnín a v niektorých prípadoch mohli 
vytvoriť väzby s inými teroristami, 
prípadne s bývalými zahraničnými 
bojovníkmi, s ktorými vytvárajú 
nadnárodné siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Kristina Winberg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže tieto navrátené osoby boli 
často príjemcami dlhodobej ideologickej 
indoktrinácie a vojenského výcviku v 
používaní zbraní a výbušnín a v niektorých 
prípadoch vytvorili väzby s inými 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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teroristami, prípadne s bývalými 
zahraničnými bojovníkmi, s ktorými 
vytvárajú nadnárodné siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často 
migranti druhej a tretej generácie, ktorí 
vyrastali v členských štátoch, v ktorých 
spáchali útoky, ako aj cudzinci, ktorí v 
niektorých prípadoch mohli mať istý čas 
pobyt v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže páchateľmi teroristických 
útokov v EÚ sú v prevažnej miere 
európski občania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže páchateľmi teroristických 
útokov v EÚ sú najmä štátni príslušníci 
EÚ, ktorí sa zradikalizovali v členských 
štátoch, v ktorých spáchali útoky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte, zostali však 
sociálne odcudzení a teda náchylní 
k tomu, aby sa nechali zverbovať alebo 
využiť teroristickými organizáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže páchateľmi teroristických 
útokov v EÚ sú zväčša štátni príslušníci 
EÚ, ako aj štátni príslušníci tretích krajín, 
ktorí majú dlhodobý pobyt v cieľovom 
členskom štáte, alebo sa v ňom dokonca 
narodili;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Dominique Martin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti
z posledných migračných vĺn z nedávneho 
obdobia, pokiaľ nejde o migrantov druhej 
a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v EÚ veľmi často 
patria štátni príslušníci EÚ, často migranti 
druhej a tretej generácie, ktorí vyrastali v 
členských štátoch, v ktorých spáchali 
útoky, ako aj cudzinci, ktorí v niektorých 
prípadoch mohli mať istý čas pobyt 
v cieľovom členskom štáte;

Q. keďže medzi páchateľov 
teroristických útokov v Európe veľmi 
často patria štátni príslušníci EÚ, často 
migranti druhej a tretej generácie, ktorí 
vyrastali v členských štátoch, v ktorých 
spáchali útoky, ako aj cudzinci, ktorí v 
niektorých prípadoch mohli mať istý čas 
pobyt v cieľovom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice 
sú zraniteľné voči zneužitiu, pričom 
niektorí teroristi využívajú trasy 
migrantov a žiadateľov o azyl, aby sa 
dostali do európskych krajín, a využívajú 
slobodu pohybu v celej Európe;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice 
sú zraniteľné voči zneužitiu, pričom 
niektorí teroristi využívajú trasy 
migrantov a žiadateľov o azyl, aby sa 
dostali do európskych krajín, a využívajú 
slobodu pohybu v celej Európe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice 
sú zraniteľné voči zneužitiu, pričom 
niektorí teroristi využívajú trasy 
migrantov a žiadateľov o azyl, aby sa 
dostali do európskych krajín, a využívajú 
slobodu pohybu v celej Európe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice sú 
zraniteľné voči zneužitiu, pričom niektorí
teroristi využívajú trasy migrantov a 
žiadateľov o azyl, aby sa dostali do 
európskych krajín, a využívajú slobodu 
pohybu v celej Európe;

R. keďže naše otvorené spoločnosti a 
otvorené hranice sú zraniteľné 
a teroristické skupiny ich využívajú; 
keďže teroristi využili trasy migrantov a 
žiadateľov o azyl, aby sa dostali do 
európskych krajín, a využívajú slobodu 
pohybu v celej Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice 
sú zraniteľné voči zneužitiu, pričom 
niektorí teroristi využívajú trasy 
migrantov a žiadateľov o azyl, aby sa 
dostali do európskych krajín, a využívajú 
slobodu pohybu v celej Európe;

R. keďže verejné orgány, médiá ani 
politickí predstavitelia by rozhodne nemali 
zamieňať migrantov a potenciálnych 
teroristov; keďže niektorí teroristi 
skutočne prekročili vonkajšie hranice 
Európskej únie bez toho, aby boli 
odhalení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže väčšina migrantov chce 
nájsť nový život a začleniť sa do našich 
krajín, ale veľkú teroristickú hrozbu môže 
spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice sú 
zraniteľné voči zneužitiu, pričom niektorí 
teroristi využívajú trasy migrantov a 
žiadateľov o azyl, aby sa dostali do 
európskych krajín, a využívajú slobodu 
pohybu v celej Európe;

R. keďže veľkú teroristickú hrozbu 
môže spôsobiť relatívne málo ľudí a naše 
otvorené spoločnosti a otvorené hranice sú 
zraniteľné voči zneužitiu, pričom niektorí 
teroristi využívajú trasy migrantov a 
žiadateľov o azyl, aby sa dostali do 
európskych krajín, a využívajú slobodu 
pohybu v celej Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ra. keďže percentuálny podiel osôb 
podozrivých z terorizmu je medzi 
migrantmi a utečencami, ktorí 
prichádzajú do EÚ, podľa agentúr 
FRONTEX, EUNAVFOR/MED Sophia 
a iných európskych bezpečnostných 
agentúr, je blízky nule;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

S. keďže určenie vyššej priority 
financovania opatrení riešiacich riadenie 
hraníc než integrácie migrantov 
a utečencov a financovania riešenia 
sociálneho vylúčenia, spolu s absenciou 
priameho prístupu k miestnym 
a regionálnym orgánom a organizáciám 
občianskej spoločnosti, predstavuje výzvu 
pre integráciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

S. keďže sociálna a kultúrna 
integrácia nelegálnych migrantov a 
utečencov predstavuje pre európske 
spoločnosti výzvu a vyžaduje si posilnené, 
konkrétne a cielené investície do 
sociálneho začleňovania, aby nebolo 
extrémisti a osoby vykonávajúce 
verbovanie teroristov nemohli zneužívať 
pocity vylúčenia či odcudzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Christian Ehler
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti 
a teroristi a ktorá by sa v budúcnosti mohla 
ďalej zneužívať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integračný proces, ktorú už zneužili 
extrémisti a ktorá by sa v budúcnosti mohla 
ďalej zneužívať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Kristina Winberg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
integráciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

S. keďže prúd nelegálnych migrantov 
a utečencov predstavuje výzvu pre 
asimiláciu, ktorú už zneužili extrémisti a 
ktorá by sa v budúcnosti mohla ďalej 
zneužívať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sa. keďže existuje nebezpečenstvo 
toho, že teroristi zneužijú a využijú 
slobodu a vládu práva, ktorú liberálne 
demokracie EÚ ponúkajú, ako úkryt pred 
autokratickými režimami vo svojich 
domovských krajinách, kde teroristická 
činnosť môže viesť ku trestu smrti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sb. keďže existujú zdokumentované 
prípady,1a keď sa obete závažných 
zločinov spáchaných teroristami skupiny 
Dá´iš na území Sýrie či Iraku, vo chvíli, 
keď už sa domnievali, že sú v bezpečí, 
opäť so svojimi trýzniteľmi stretli na pôde 
EÚ, kde jedni i druhí požiadali 
o ochranu;

__________________

1a https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-
deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776

Or. en



PE627.791v02-00 82/176 AM\1163127SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 162
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľa možné taktiky 
a metódy útokov a ciele;

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže EÚ 
musí posilniť svoju politiky v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti zvýšením 
spolupráce medzi členskými štátmi, aby 
bolo možné tejto meniacej sa výzve čeliť; 
keďže existuje precedens nevydareného 
útoku s vysoko toxickým biologickým 
činidlom ricínom; keďže existujú prípady, 
keď teroristické skupiny použili alebo 
plánovali použiť chemické, biologické, 
rádiologické alebo jadrové materiály a 
prostredníctvom sociálnych mediálnych 
kanálov zdieľali možné taktiky a metódy 
útokov a ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia, a to možno aj 
v súvislosti s novým technickým 
vybavením, akým sú drony; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
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biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľa možné taktiky 
a metódy útokov a ciele;

keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľala možné 
taktiky a metódy útokov a ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľa možné taktiky 
a metódy útokov a ciele;

T. keďže existuje riziko vzniku 
nových foriem terorizmu, ktoré môžu byť 
použité na útok a medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické,
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľala možné 
taktiky a metódy útokov a ciele;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
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precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľa možné taktiky 
a metódy útokov a ciele;

údajný precedens nevydareného útoku s 
vysoko toxickým biologickým činidlom 
ricínom; keďže existujú prípady, keď 
skupina Dá´iš použila alebo plánovala 
použiť chemické, biologické, rádiologické 
alebo jadrové materiály a prostredníctvom 
sociálnych mediálnych kanálov zdieľala
možné taktiky a metódy útokov a ciele;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 166
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľa možné taktiky
a metódy útokov a ciele;

T. keďže na útok môžu byť použité 
nové formy terorizmu, medzi ktoré patrí 
kybernetický terorizmus a používanie 
zbraní hromadného ničenia; keďže existuje 
precedens nevydareného útoku s vysoko 
toxickým biologickým činidlom ricínom; 
keďže existujú prípady, keď skupina Dá´iš 
použila alebo plánovala použiť chemické, 
biologické, rádiologické alebo jadrové 
materiály a prostredníctvom sociálnych 
mediálnych kanálov zdieľala možné 
návody na útoky a metódy útokov, ako aj 
zoznamy cieľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ta. keďže do databázy incidentov 
a prípadov obchodovania Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa 
každoročne nahlasuje niekoľko prípadov 
obchodovania s rádiologickým alebo 
jadrovým materiálom, čo zdôrazňuje 
latentné riziko vyplývajúce z týchto látok, 
najmä pokiaľ ide o závažnosť ich 
potenciálnych dôsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ta. keďže členské štáty majú odlišné 
stratégie reagovania na hybridné hrozby 
a hrozby súvisiace s chemickým, 
biologickým, rádiologickým a jadrovým 
rizikom a teda aj odlišné úrovne 
pripravenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Tb. keďže Európska rada 28. júna 
2018 privítala spoločné oznámenie 
o odolnosti Európy voči hybridným 
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hrozbám a hrozbám súvisiacim 
s chemickým, biologickým, rádiologickým 
a jadrovým (CBRN) rizikom, v ktorom sa 
identifikujú oblasti, kde by sa mala 
zintenzívniť činnosť v záujme prehĺbenia 
a posilnenia zásadného príspevku EÚ 
k riešeniu týchto hrozieb, a v ktorom sa 
členské štáty a Komisia naliehavo žiadajú, 
aby urgentne spolupracovali na 
plnohodnotnej implementácii akčného 
plánu v oblasti CBRN rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť 
k polarizácii spoločnosti;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť 
k polarizácii spoločnosti;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť 
k polarizácii spoločnosti;

U. keďže tzv. pravicový extrémizmus 
v mnohých krajinách inšpiroval mnoho 
útokov a predstavuje hrozbu, ktorú je 
nutné riešiť v záujme ochrany spoločnosti 
ako celku, a to nielen s cieľom opätovne 
uistiť o podpore moslimských občanov, 
ktorí sú často, nie však výhradne, cieľmi 
takýchto útokov; keďže však hrozba 
rozhodne nemá rovnaký rozsah, 
frekvenciu ani povahu ako hrozba, ktorú 
predstavujú islamskí teroristi a ktorá musí 
zostať hlavnou témou úsilia v oblasti boja 
proti terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti;

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe alebo 
používajúca teroristickú hrozbu môže 
viesť k polarizácii spoločnosti s cieľom 
oslabiť demokraciu, sociálnu súdržnosť, 
rešpektovanie základných práv 
a ľudských práv na celom svete, a tým 
nahrávať teroristickým organizáciám 
a ich cieľom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť 
k polarizácii spoločnosti;

U. keďže využívanie terorizmu ako 
politického nástroja môže viesť k živeniu 
nenávistnej diskusie a prispieť 
k budovaniu takzvaného civilizačného 
šoku v rozpore s hodnotami demokracie 
a ľudských práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti;

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti; keďže je potrebné 
riadne vzdelávanie a odborná príprava so 
zameraním na budovanie odolnosti proti 
populizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
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polarizácii spoločnosti; polarizácii spoločnosti, využívanej 
ľavicovými aj pravicovými agitátormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti;

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe nebezpečne 
prispieva k polarizácii našich spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Kristina Winberg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže populistická politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti;

U. keďže otvorená a čestná politická 
diskusia o teroristickej hrozbe môže viesť k 
polarizácii spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže interakcie medzi 
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teroristickými organizáciami a skupinami 
páchajúcimi organizovanú trestnú 
činnosť, pri ktorých sa schopnosť 
spôsobiť masová straty na životoch 
civilného obyvateľstva v členských štátoch 
spája s logistickou schopnosťou umožniť 
to, predstavujú významné riziká; keďže 
úroveň informovania a analýz v oblasti 
presadzovania práva a spravodajskej 
činnosti, pokiaľ ide o prepojenie medzi 
organizovanou trestnou činnosťou 
a terorizmom, je nízka; keďže v mnohých 
členských štátoch a na úrovni EÚ často 
chýbajú kapacity v oblasti vyšetrovania 
a justície zamerané na organizovanú 
trestnú činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže v európskych 
spoločnostiach sa šíri veľké množstvo 
dezinformácií a nepravdivých príbehov 
týkajúcich sa hrozby terorizmu, ktorých 
účelom je vyvolávať nepokoje; keďže 
dezinformačné kampane vedú 
k radikalizácii v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže terorizmus sa snaží oslabiť 
a poraziť demokracie; keďže politici 
a vlády sú kľúčovými aktérmi 
dosahovania širokého konsenzu 
a sociálnej odolnosti v záujme účinnej 
obrany našich demokratických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Predchádzanie radikalizácii a boj proti nej Predchádzanie islamistickej radikalizácii 
a boj proti nej

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 183
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Predchádzanie radikalizácii a boj proti nej Predchádzanie násilnému extrémizmu
a boj proti nemu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Eva Joly
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže vymedzenie radikalizácie 
príliš často súvisí s politickými 
predstavami; keďže skutočným 
problémom je politické násilie; keďže je 
nemožné izolovať jedinú cestu smerujúcu 
k násilnému extrémizmu, pretože rovnaké
množstvo faktorov a spúšťačov 
predstavujú sociálna súdržnosť, politický 
kontext, hospodárske podmienky, 
náboženské ideologické ideály, osobné 
traumy a psychologické zraniteľné 
miesta, ako aj okolie a siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže je teroristická hrozba zo 
strany domáceho páchateľa 
imigrantského pôvodu je rovnako 
pravdepodobná ako zo strany čerstvého 
prišelca; keďže mladí ľudia 
imigrantského pôvodu, ktorí vyrástli 
v oblastiach, kde prevažujú cudzie vplyvy, 
budú mať problém identifikovať sa 
s hlavným prúdom spoločnosti; keďže je 
v záujme politických a náboženských 
agitátorov zdôrazňovať rozdiely, 
oddeľovanie, viktimizáciu a odcudzenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie U b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ub. keďže migranti sa často snažia 
uniknúť z kultúrnych, sociálnych 
a politických obmedzení svojho 
predchádzajúceho života, veľmi často sa 
im ale stáva, že na nich v novej krajine 
čakajú rovnaké vplyvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže centrum excelentnosti siete 
na zvyšovanie povedomia o radikalizácii 
(RAN) ponúka dôležitú platformu na 
výmenu osvedčených postupov medzi 
odborníkmi a prispelo k získaniu 
dôležitých poznatkov v oblasti 
predchádzania radikalizácii a boja proti 
nej;

V. keďže centrum excelentnosti siete 
na zvyšovanie povedomia o radikalizácii 
(RAN) ponúka dôležitú platformu na 
výmenu osvedčených postupov medzi 
odborníkmi a orgánmi presadzovania 
práva a prispelo k získaniu dôležitých 
poznatkov v oblasti predchádzania 
násilnému extrémizmu a boja proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže centrum excelentnosti siete 
na zvyšovanie povedomia o radikalizácii 

V. keďže centrum excelentnosti siete 
na zvyšovanie povedomia o radikalizácii 
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(RAN) ponúka dôležitú platformu na 
výmenu osvedčených postupov medzi 
odborníkmi a prispelo k získaniu 
dôležitých poznatkov v oblasti 
predchádzania radikalizácii a boja proti 
nej;

(RAN) ponúka platformu na výmenu 
osvedčených postupov medzi odborníkmi 
a prispelo k získaniu poznatkov v oblasti 
predchádzania radikalizácii a boja proti 
nej;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 
financovanie miestnych orgánov, 
preverených MVO a partnerov občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 
realizovať;

W. keďže situácia sa v jednotlivých 
členských štátoch líši a národné stratégie 
proti radikalizácii sú preto mimoriadne 
dôležité, najmä z hľadiska poskytovania 
všeobecných rámcov pre programy na 
miestnej úrovni; keďže tieto stratégie 
potrebujú dostatočné financovanie 
miestnych orgánov, riadne preverených 
MVO a iných partnerov z občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 
monitorovať a s dôverou realizovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 

W. keďže európska stratégia 
vyjadrujúca národné stratégie proti 
násilnému extrémizmu je nevyhnutná z 
hľadiska poskytovania všeobecných 
rámcov pre programy na vnútroštátnej a 
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financovanie miestnych orgánov, 
preverených MVO a partnerov občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 
realizovať;

miestnej úrovni; keďže tieto stratégie 
musia byť koherentné a účinné a musia 
zabezpečiť dostatočné financovanie 
miestnych orgánov a zainteresovaných 
subjektov z občianskej spoločnosti, aby sa 
tieto programy mohli realizovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 
financovanie miestnych orgánov, 
preverených MVO a partnerov občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 
realizovať;

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 
financovanie miestnych orgánov a 
partnerov z občianskej spoločnosti, aby sa 
tieto programy mohli realizovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 
financovanie miestnych orgánov, 
preverených MVO a partnerov občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 

W. keďže národné stratégie proti 
radikalizácii sú dôležité z hľadiska 
poskytovania všeobecných rámcov pre 
programy na miestnej úrovni; keďže tieto 
stratégie musia zabezpečiť dostatočné 
financovanie preverených miestnych 
orgánov, MVO a partnerov z občianskej 
spoločnosti, aby sa tieto programy mohli 



PE627.791v02-00 96/176 AM\1163127SK.docx

SK

realizovať; realizovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Wa. keďže fenomén predchádzania 
násilnej radikalizácii a boja proti nej je 
veľmi komplexný; keďže až donedávna sa 
jeho rodová dimenzia podceňovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Wb. keďže dochádza k nesprávnemu 
pochopeniu možnej úlohy žien vo vzťahu 
k násilnému extrémizmu; keďže ženy nie 
sú vždy pasívnymi subjektmi a taktiež 
môžu vystupovať ako mobilizátorky, 
verbujúce osoby, osoby získavajúce 
finančné prostriedky, či dokonca ako 
páchateľky teroristických útokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie X
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

X. keďže odborníci zdôrazňujú 
pozitívnu skúsenosť s prístupom 
založeným na viacerých agentúrach, ktorý 
sa zameriava na vytváranie infraštruktúr, 
ktorý umožňuje rôznym orgánom a 
organizáciám na viacerých úrovniach 
poskytovať podporu v ranom štádiu 
osobám zraniteľným voči radikalizácii, a 
ktorý zdôrazňuje podpornú úlohu polície, 
čím posilňuje tento vzťah;

X. keďže odborníci zdôrazňujú 
pozitívnu skúsenosť s prístupom 
založeným na viacerých agentúrach
zohľadňujúcich rozmanitosť spôsobov 
radikalizácie a dotknutých skupín 
verejnosti, ktorý sa zameriava na 
vytváranie infraštruktúr umožňujúcich 
rôznym orgánom a organizáciám na 
viacerých úrovniach poskytovať podporu v 
ranom štádiu osobám zraniteľným voči 
radikalizácii a predchádzať jej vzniku, a to 
vo väzbe na justičné a policajné služby 
zohľadňujúce rozmanitosť foriem 
terorizmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 196
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie X

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

X. keďže odborníci zdôrazňujú 
pozitívnu skúsenosť s prístupom 
založeným na viacerých agentúrach, ktorý 
sa zameriava na vytváranie infraštruktúr, 
ktorý umožňuje rôznym orgánom a 
organizáciám na viacerých úrovniach 
poskytovať podporu v ranom štádiu 
osobám zraniteľným voči radikalizácii, a 
ktorý zdôrazňuje podpornú úlohu polície, 
čím posilňuje tento vzťah;

X. keďže odborníci zdôrazňujú 
pozitívnu skúsenosť s prístupom 
založeným na viacerých agentúrach, ktorý 
sa zameriava na vytváranie infraštruktúr
umožňujúcich rôznym orgánom a 
organizáciám na viacerých úrovniach 
poskytovať podporu v ranom štádiu 
osobám zraniteľným voči radikalizácii
a ich rodinám, a ktorý zdôrazňuje
podpornú úlohu polície, čím posilňuje 
tento vzťah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie X a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Xa. so zreteľom na pozitívnu úlohu 
policajtov pôsobiacich v teréne, pokiaľ ide 
o lepšie spoznanie zraniteľných osôb 
a udržiavanie ich dôvery založenej na 
vzájomnom rešpektovaní dotknutých 
skupín obyvateľstva, aby bolo možné 
predchádzať radikalizácii a vytváraniu 
pocitov nedôvery voči štátu a inštitúciám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Y a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ya. keďže meranie účinnosti 
preventívnych antiradikalizačných krokov 
je bytostne zložité a vyžaduje si úzku 
spoluprácu medzi Komisiou, členskými 
štátmi, jednotlivými zainteresovanými 
subjektmi a výskumníkmi, ako sa to 
zdôrazňuje v správe Európskeho dvora 
audítorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Y b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Yb. keďže presadzovanie sociálneho 
začleňovania a aktívne presadzovanie 
demokratických hodnôt prispieva 
k zmierňovaniu rizika radikalizácie 
praktickými opatreniami na riešenie 
násilných extrémistických ideológií, 
chudoby, diskriminácie a marginalizácie, 
vrátane prevencie predčasného 
ukončovania školskej dochádzky 
a vylúčenia zo školskej dochádzky, 
zlepšovania rovnosti, sociálnej súdržnosti 
a podpory aktívneho občianstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu môže 
byť použitých niekoľko európskych 
fondov a programov; keďže z rozpočtu EÚ 
do roku 2020 je 314 miliónov EUR 
vyčlenených na projekty zamerané proti 
radikalizácii; keďže neexistuje žiadne 
priebežné hodnotenie účinnosti týchto 
programov;

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu na 
európskej, celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni možno použiť niekoľko 
európskych fondov a programov; keďže z 
rozpočtu EÚ do roku 2020 je 314 miliónov 
EUR vyčlenených na projekty zamerané 
proti radikalizácii; keďže neexistuje žiadne 
priebežné hodnotenie účinnosti týchto 
programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu môže 
byť použitých niekoľko európskych 
fondov a programov; keďže z rozpočtu EÚ 
do roku 2020 je 314 miliónov EUR 
vyčlenených na projekty zamerané proti 
radikalizácii; keďže neexistuje žiadne 
priebežné hodnotenie účinnosti týchto 
programov;

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu 
možno použiť niekoľko európskych 
fondov a programov; keďže z rozpočtu EÚ 
do roku 2020 je 314 miliónov EUR 
vyčlenených na projekty zamerané proti 
radikalizácii1a; keďže neexistuje žiadne 
priebežné hodnotenie účinnosti týchto 
programov;

__________________

1a Prejav komisárky pre spravodlivosť, 
spotrebiteľov a rodovú rovnosť Jourovej
na konferencii venovanej radikalizácii vo 
väzniciach konanej v Bruseli (Borschette) 
27. 2. 2018 (http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu môže 
byť použitých niekoľko európskych 
fondov a programov; keďže z rozpočtu EÚ 
do roku 2020 je 314 miliónov EUR 
vyčlenených na projekty zamerané proti 
radikalizácii; keďže neexistuje žiadne
priebežné hodnotenie účinnosti týchto 
programov;

Z. keďže na projekty v oblasti boja 
proti radikalizácii a jej predchádzaniu 
možno použiť niekoľko európskych 
fondov a programov; keďže z rozpočtu EÚ 
do roku 2020 je 314 miliónov EUR 
vyčlenených na projekty zamerané proti 
radikalizácii; keďže je potrebné priebežné 
hodnotenie účinnosti týchto programov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Za. keďže všetci imigranti by mali mať 
rovnakú povinnosť ako všetci občania 
a obyvatelia ktoréhokoľvek členského 
štátu EÚ úplne akceptovať európske 
základné práva aj európsku „Leitkultur“ 
(spôsob života) a žiť v súlade s nimi; 
keďže podpis písomného záväzku by zvýšil 
informovanosť o význame aktívneho 
úsilia každého, ktoré chce žiť medzi nami 
v EÚ, o integráciu; keďže v novo 
vytvorenom záväzku voči európskym 
právam a hodnotám by sa taktiež malo 
uviesť, že v prípade nedodržiavania 
našich základných práv vrátane 
porušovania našich zákonov je 
návrat/repatriácia posledným, ale 
logickým dôsledkom, ktorý sa bude 
aplikovať v súlade s medzinárodným 
právom a so zásadou zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Za. keďže desaťročie trvajúci trend 
znižovania investícií do škôl a základných
verejných služieb a infraštruktúr viedol 
k tomu, že sa celé skupiny obyvateľstva 
a komunity cítia byť väčšinovou 
spoločnosťou fyzicky, politicky a sociálne 
opustení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Za. keďže pracovníci z tohto odvetvia 
potvrdzujú, že deradikalizačné programy 
sú neúspešné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 206
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Z b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zb. keďže za dočasné riešenie 
islamistického terorizmu považujú tí istí 
odborníci odpútanie, keďže umožňuje 
odradiť jednotlivcov od spáchania útoku, 
ak sa nepodarí zmeniť ich viera;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 

vypúšťa sa
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radikalizovaných džihádistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ je
50 000 až 70 000 radikalizovaných 
džihádistov, z čoho veľká časť je vo 
Francúzsku, kde je podľa Samira 
Amghara 20 000 až 30 000 osôb 
praktikujúcich fundamentalistický 
a konzervatívny islam a podľa toho, čo 
povedal francúzsky predseda vlády v roku 
2015, 10 500 osôb sledovaných orgánmi 
presadzovania práva kvôli tomu, že 
„patria k islamskému hnutiu alebo 
udržiavajú väzby s islamským hnutím“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 209
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ by 
mohlo byť 50 000 až 70 000 potenciálne 
radikalizovaných džihádistov; keďže 
krajne pravicové politické násilie je na 
vzostupe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 210
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ je
50 000 až 70 000 radikalizovaných 
džihádistov1a;

__________________

1a Jean Charles Brisard z organizácie 
Centre d’Analyse du Terrorisme na 
schôdzi výboru TERR konanej 9. apríla
2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže podľa údajov Europolu sa 
odhaduje, že v roku 2018 je v EÚ zhruba 
30 000 radikalizovaných džihádistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže v roku 2017 bolo v EÚ 
zatknutých celkom 9751a osôb v súvislosti 
s teroristickými trestnými činmi;

__________________

1a Europol, správa TE-SAT 2017.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ 
existuje od 50 000 do 70 000 
radikalizovaných džihádistov;

AA. keďže sa odhaduje, že v EÚ je
50 000 až 70 000 radikalizovaných osôb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 214
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 

AB. keďže na území EÚ je prítomná 
násilná radikalizovaná rétorika, často vo 
forme kníh, výučby alebo audiovizuálneho 
obsahu vrátane satelitných televíznych 
kanálov; keďže táto rétorika je v rozpore s 
demokratickými hodnotami, ohrozuje 
pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám;
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odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam 
propagoval počas stáročí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam 
propagoval počas stáročí;

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s demokraciou, zásadami 
právneho štátu a ľudskými právami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré pritom 
islam propaguje celé stáročia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme tlače, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
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neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam 
propagoval počas stáročí;

neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré pritom 
islam propaguje celé stáročia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam 
propagoval počas stáročí;

AB. keďže v mnohých členských 
štátoch EÚ je čoraz viac prítomná násilná 
radikalizovaná rétorika, často vo forme 
kníh, výučby alebo audiovizuálneho 
obsahu vrátane satelitných televíznych 
kanálov; keďže táto rétorika je v rozpore s 
európskymi hodnotami, ohrozuje 
pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré pritom 
islam propaguje celé stáročia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná extrémistická rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
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v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam
propagoval počas stáročí;

v rozpore s demokratickými hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami 
a propaguje reakčnú víziu kultúry a 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam 
propagoval počas stáročí;

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh a audiovizuálneho 
obsahu vrátane satelitných televíznych 
kanálov; keďže táto rétorika je v rozpore s 
demokratickými hodnotami, ohrozuje 
pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť najmä voči náboženstvám, 
je otvorene antisemitská, odmieta rovnosť 
medzi mužmi a ženami a odmieta vedu a 
vzdelanie, ktoré islam propaguje celé 
stáročia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 220
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná rétorika, 
často vo forme kníh, výučby alebo 
audiovizuálneho obsahu vrátane satelitných 

AB. keďže na území EÚ je čoraz viac 
prítomná násilná radikalizovaná
islamistická rétorika, často vo forme kníh, 
výučby alebo audiovizuálneho obsahu 
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televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie, ktoré islam
propagoval počas stáročí;

vrátane sociálnych sietí a satelitných 
televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 
v rozpore s európskymi hodnotami, 
ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 
neznášanlivosť voči všetkým ostatným 
náboženstvám, je otvorene antisemitská, 
odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami a 
odmieta vedu a vzdelanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AC. keďže v niektorých 
kníhkupectvách v Európe aj online je k 
dispozícii prevažne wahhábistická a 
salafistická literatúra, čo moslimským 
komunitám ponecháva len malý priestor 
na alternatívny výklad;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne 
wahhábistická a salafistická literatúra, čo 
moslimským komunitám ponecháva len 
malý priestor na alternatívny výklad;

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne 
wahhábistická a salafistická literatúra; 
keďže táto globalizovaná a ľahko 
prijateľná verzia islamu sa rozchádza 
s kultúrne a historicky zakorenenými 
praktikami moslimských komunít 
v Európe a prispieva k oslabovaniu ich 
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širšej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne 
wahhábistická a salafistická literatúra, čo 
moslimským komunitám ponecháva len 
malý priestor na alternatívny výklad;

AC. keďže neexistuje autoritatívna 
hierarchia a keďže v niektorých 
kníhkupectvách v Európe aj online je k 
dispozícii prevažne wahhábistická a 
salafistická literatúra, čo moslimským 
komunitám ponecháva len malý priestor na 
alternatívny výklad;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne
wahhábistická a salafistická literatúra, čo 
moslimským komunitám ponecháva len 
malý priestor na alternatívny výklad;

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online dominuje najmä 
wahhábistická a salafistická literatúra 
živená nenávistným diskurzom, čo môže 
niektoré zraniteľné osoby ovplyvňovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 225
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne 
wahhábistická a salafistická literatúra, čo 
moslimským komunitám ponecháva len 
malý priestor na alternatívny výklad;

AC. keďže v niektorých kníhkupectvách 
v Európe aj online je k dispozícii prevažne 
wahhábistická a salafistická literatúra, čo 
moslimským komunitám ponecháva len 
malý priestor na umiernený alternatívny 
výklad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ACa. keďže predchádzanie radikalizmu 
začína už snahou o inkluzívnejšiu 
a tolerantnejšiu spoločnosť, tým, že sa
menšinám poskytujú možnosti učiť sa za 
zapojiť sa do trhu práce, posilňovaním 
ich postavenia tak, aby sa mohli podieľať 
na našom kultúrnom a politickom živote; 
keďže sú potrebné dôrazné 
antidiskriminačné politiky, aby sa 
zabránilo odcudzovaniu komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ACa. keďže radikálny islamský 
fundamentalizmus sa snaží o to, aby 
náboženstvo dominovalo všetkým sféram 
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života – individuálnej, politickej aj 
sociálnej – a dôsledkom toho môže byť 
forma komunitarizmu citlivá na kroky 
džihádistických verbujúcich osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ACa. keďže násilná radikalizácia vo 
všeobecnosti korení v marginalizácii, 
konfliktoch identity, skúsenostiach 
s nespravodlivosťou, diskriminácii 
a sociálnom vylúčení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AC b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ACb. keďže niektoré štvrte s nízkymi
príjmami v európskych mestách čelia 
masívnej nezamestnanosti, 
systematickému zlyhávaniu v oblasti vlády 
práva a kriminality, ako aj chudobe 
a diskriminácii, čo tvorí živnú pôdu pre 
náboženský extrémizmus a terorizmus, 
ktoré dokážu najzraniteľnejším občanom 
ponúknuť nový zmysel života;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Monika 
Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín, pričom 
v mnohých z nich vládne autoritatívny 
a klerikálny režim, ktorý nie je v súlade so 
základnými hodnotami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Pina Picierno

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín, pričom 
niektorým z nich vládnu autoritárske 
náboženské režimy;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 232
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych islamistických kazateľov 
šíriacich nenávisť; keďže kazatelia šíriaci 
nenávisť často pochádzajú z krajín mimo
EÚ, zatiaľ čo mešity dostávajú 
netransparentné finančné prostriedky z 
tretích krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 234
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov 
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
niektoré mešity dostávajú netransparentné 
finančné prostriedky z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 
mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

AD. keďže v celej Európe boli 
zaznamenané prípady radikálnych 
kazateľov šíriacich nenávisť; keďže títo 
kazatelia často pochádzajú z krajín mimo 
EÚ a vystupujú v mešitách, ktoré mohli 
dostať netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže v celej Európe bol 
zaznamenaný významný počet prípadov
radikálnych kazateľov šíriacich nenávisť; 
keďže kazatelia šíriaci nenávisť často 
pochádzajú z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo 

AD. keďže v celej Európe boli 
zaznamenané prípady radikálnych 
kazateľov šíriacich nenávisť; keďže 
kazatelia šíriaci nenávisť často pochádzajú 
z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo mešity môžu 
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mešity dostávajú netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

dostávať netransparentné finančné 
prostriedky z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ADa. keďže v mnohých moslimských 
krajinách aktivity imámov, nimi 
poskytované posolstvo a jazyk, ktorým 
hovoria, kontroluje zákon, aby sa predišlo 
extrémizmu; keďže v európskych
krajinách je len malá kontrola týchto 
aktivít, hovorí sa cudzou rečou, imámovia 
sa školia v zahraničí a extrémistické 
mešity a madrasy sa často opierajú 
o zahraničné zdroje financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Dominique Martin, André Elissen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ADa. keďže členské štáty síce majú
právne prostriedky, ktorými môžu týmto 
islamským kazateľom šíriacim nenávisť 
zabrániť v činnosti, neprijímajú však 
potrebné kroky;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AD b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ADb. keďže výučba realizovaná 
extrémistickými imámami v niektorých 
mešitách a madrasoch je faktorom 
radikalizácie; keďže tie isté inštitúcie 
posilňujú pocit odcudzenia mnohých 
mladých ľudí imigrantského pôvodu, 
najmä mladých mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AE

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých 
detí vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protieurópskych hodnotách 
a násilnom obsahu; keďže radikálne
organizácie často využívajú zraniteľnosť 
mladých ľudí tým, že ich lákajú sociálnymi 
a kultúrnymi ponukami;

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých maloleté osoby vrátane malých 
detí môžu byť vystavené vzdelávaciemu 
obsahu založenému na 
protidemokratických hodnotách a 
násilnom obsahu; keďže extrémistické
organizácie vytvárajúce pôdu pre 
verbovanie teroristov často využívajú 
zraniteľnosť mladých ľudí tým, že ich 
lákajú sociálnymi a kultúrnymi ponukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AE

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protieurópskych 
hodnotách a násilnom obsahu; keďže 
radikálne organizácie často využívajú 
zraniteľnosť mladých ľudí tým, že ich 
lákajú sociálnymi a kultúrnymi ponukami;

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu, ktorý je 
v rozpore s demokraciou, zásadami 
právneho štátu a ľudskými právami, 
a násilnému obsahu; keďže radikálne 
organizácie často využívajú zraniteľnosť 
mladých ľudí tým, že ich lákajú sociálnymi 
a kultúrnymi ponukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AE

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protieurópskych hodnotách 
a násilnom obsahu; keďže radikálne
organizácie často využívajú zraniteľnosť 
mladých ľudí tým, že ich lákajú sociálnymi 
a kultúrnymi ponukami;

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protieurópskych hodnotách 
a násilnom obsahu; keďže politické
organizácie často využívajú zraniteľnosť
adolescentov a mladých ľudí tým, že ich 
lákajú sociálnymi a kultúrnymi ponukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AE

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protieurópskych hodnotách 
a násilnom obsahu; keďže radikálne 
organizácie často využívajú zraniteľnosť 
mladých ľudí tým, že ich lákajú sociálnymi 
a kultúrnymi ponukami;

AE. keďže v EÚ existujú autonómne 
centrá vyučujúce náboženstvo, ktoré 
propagujú extrémistické myšlienky a v 
ktorých sú mladí ľudia vrátane malých detí 
vystavení vzdelávaciemu obsahu 
založenému na protidemokratických 
hodnotách a násilnom obsahu; keďže 
radikálne organizácie často využívajú 
zraniteľnosť mladých ľudí tým, že ich 
lákajú sociálnymi a kultúrnymi ponukami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 244
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia, ktorú používa
skupina Dá´iš, ale aj iné teroristické 
entity, zameraná na propagovanie 
terorizmu tým, že ho oslavuje, ponúka 
nasledovníkom aj alternatívne sociálne a 
kultúrne príležitosti a dizajn, ktorý kopíruje 
globálnu „mládežnícku kultúru“, ako je 
hranie hier online, a je tak pre maloleté 
osoby veľmi príťažlivá;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

AF. keďže niektoré veľké 
medzinárodné teroristické skupiny majú 
sofistikovanú internetovú komunikačnú 
stratégiu zameranú na propagovanie 
terorizmu tým, že ho oslavuje, a ponúka 
nasledovníkom aj alternatívne sociálne a 
kultúrne príležitosti a dizajn, ktorý kopíruje 
globálnu „mládežnícku kultúru“, ako je 
hranie hier online, a je tak pre maloleté 
osoby veľmi príťažlivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

AF. keďže islamistické teroristické 
skupiny ako Dá´iš majú sofistikovanú 
internetovú komunikačnú stratégiu 
zameranú na propagovanie terorizmu tým, 
že ho oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a je tak pre maloleté osoby veľmi 
príťažlivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia skupiny Dá´iš 
zameraná na propagovanie terorizmu tým, 
že ho oslavuje a že kopíruje myšlienky 
z globálnej „mládežníckej kultúry“, 
ponúka aj alternatívne sociálne a kultúrne 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne 
príležitosti a dizajn, ktorý kopíruje
globálnu „mládežnícku kultúru“, ako je 
hranie hier online, a tým silne apeluje na
maloleté osoby;

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia skupiny Dá´iš 
zameraná na propagovanie terorizmu tým, 
že ho oslavuje, berie na vedomie aj 
globálnu „mládežnícku kultúru“, ako je 
popularita hrania hier online, a je tak pre 
maloleté osoby veľmi príťažlivá;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 249
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová AF. keďže sofistikovaná internetová 
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komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

komunikačná stratégia skupiny Dá´iš 
zameraná na propagovanie terorizmu tým, 
že ho oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a je tak pre deti a mladých ľudí 
veľmi príťažlivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AF

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia Dá´iš zameraná na 
propagovanie terorizmu tým, že ho 
oslavuje, ponúka nasledovníkom aj 
alternatívne sociálne a kultúrne príležitosti 
a dizajn, ktorý kopíruje globálnu 
„mládežnícku kultúru“, ako je hranie hier 
online, a tým silne apeluje na maloleté 
osoby;

AF. keďže sofistikovaná internetová 
komunikačná stratégia najmä skupiny 
Dá´iš zameraná na propagovanie terorizmu 
tým, že ho oslavuje, ponúka 
nasledovníkom aj alternatívne sociálne a 
kultúrne príležitosti a dizajn, ktorý kopíruje 
globálnu „mládežnícku kultúru“, ako je 
hranie hier online, a je tak pre maloleté 
osoby veľmi príťažlivá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AG

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AG. keďže spoločnosti na európskom 
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
dobrovoľne spolupracujú na odstránení 
teroristického obsahu zo svojich webových 
sídiel;

AG. keďže po opakovaných výzvach 
volajúcich po ich lepšom zapojení do boja 
proti terorizmu boli internetoví giganti 
donútení postaviť sa svojej zodpovednosti 
čelom; keďže spoločnosti na európskom
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
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dobrovoľne spolupracujú na odstránení 
teroristického obsahu zo svojich webových 
sídiel; keďže kódex správania pre veľké 
IT podniky, ktorého účelom je bojovať 
proti protiprávnemu nenávistnému 
diskurzu na internete, vznikol v máji 
2016; keďže táto dobrovoľná spolupráca 
však nestačí a keďže Komisia a členské 
štáty boli pravidelne vyzývané k tomu, aby 
vytvorili záväzný právny predpis 
stanovujúci trestnoprávnu zodpovednosť 
týchto podnikov za rýchle mazanie 
teroristického internetového obsahu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AG

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AG. keďže spoločnosti na európskom 
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
dobrovoľne spolupracujú na odstránení 
teroristického obsahu zo svojich webových 
sídiel;

AG. keďže spoločnosti na európskom 
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
dobrovoľne spolupracujú na odstránení 
teroristického obsahu zo svojich webových 
sídiel, ak sa domnievajú, že porušuje ich 
zmluvné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AG

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AG. keďže spoločnosti na európskom 
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
dobrovoľne spolupracujú na odstránení 
teroristického obsahu zo svojich webových 

AG. keďže spoločnosti na európskom 
internetovom fóre spustenom v roku 2015 
dobrovoľne, ale nedostatočne spolupracujú 
na odstránení teroristického obsahu zo 
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sídiel; svojich webových sídiel;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AG a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AGa. keďže niekoľko nedávno 
uskutočnených vyšetrovaní dokázalo, že 
internet a konkrétne sociálne médiá môžu 
zohrávať úlohu motora radikalizácie 
vedúcej k násilnému extrémizmu, ako aj 
nástroja xenofóbnych skupín na šírenie 
nenávistných slovných prejavov 
a nezákonného obsahu najmä medzi 
mladými ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AH

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami;

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu (IRU) 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami;
keďže IRU Europolu operuje podľa stále 
nejasných pravidiel; keďže odstránenie 
internetového obsahu by vždy malo 
podliehať možnosti súdneho prostriedku 
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nápravy; keďže po identifikovaní obsahu, 
ktorý sa má odstrániť, sa voči osobám, 
ktoré ho na internet nahrali, nespúšťa 
žiadne justičné konanie, čo im umožňuje 
obsah jednoducho skopírovať na iné 
webové sídlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AH

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového
obsahu s ich vlastnými podmienkami;

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu (IRU) 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami; 
keďže podiel nezákonného obsahu medzi 
tým nahlasovaným je neznámy 
a neexistujú žiadne štatistiky umožňujúce 
posúdiť kvalitu nahlasovania1a;

__________________

1a

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAl
lAnswers.do?reference=E-2017-
001772&language=EN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AH
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami;

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu (IRU) 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 %1a obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami;

__________________

1a Vypočutie na schôdzi výboru TERR
konanej 24. apríla 2018, svedectvo pána 
Luigiho Sorecu, riaditeľa pre bezpečnosť, 
GR HOME, Európska komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AH

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AH. keďže jednotka Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
nahlásila viac ako 50 000 odkazov a v 
priemere 87 % obsahu, ktoré spoločnosti 
nahlásili IRU, bolo odstráneného na 
základe dobrovoľného zváženia 
zlučiteľnosti nahláseného internetového 
obsahu s ich vlastnými podmienkami;

AH. keďže podľa údajov, ktoré uvádza
jednotka Europolu pre nahlasovanie 
internetového obsahu (IRU), do decembra 
2017 IRU Europolu posúdila 42 066 
položiek obsahu, čo spustilo 40 714 
rozhodnutí o nahlásení na viac než 80 
platformách vo viac než 10 jazykoch 
a v 86 % prípadov to viedlo k odstráneniu 
obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AH a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AHa. keďže boj proti radikalizácii 
a násilnému extrémizmu si vyžaduje úzku 
a koordinovanú spoluprácu medzi 
všetkými dotknutými aktérmi na všetkých 
úrovniach správy vecí verejných 
(miestnej, regionálnej a celoštátnej), ako 
aj s občianskou spoločnosťou 
a súkromným sektorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zvýšiť účinnosť, rýchlosť 
a komplexnosť podávania správ 
spoločnosťami a toho, ako obsah 
odstraňujú; keďže vo svojom uznesení 
z 25. novembra 2015 Parlament členské 
štáty vyzval, aby zvážili právne kroky 
vrátane trestného stíhania proti 
spoločnostiam a poskytovateľom služieb 
pôsobiacim v oblasti internetu a 
sociálnych médií, ktorí odmietajú splniť 
administratívnu alebo justičnú žiadosť o 
odstránenie nezákonného obsahu alebo 
obsahu, ktorý obhajuje terorizmus, zo 
svojich internetových platforiem, 
a potvrdil, že odmietnutie či úmyselné 
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marenie spolupráce zo strany 
internetových platforiem, ktoré umožní 
šírenie takéhoto nezákonného obsahu, by 
sa malo považovať za akt spoluúčasti, 
ktorý možno prirovnať k úmyslu spáchať 
trestný čin alebo k nedbanlivosti, a že v 
takýchto prípadoch by zodpovedné osoby 
mali byť postavené pred súd;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností, a to kvôli 
tomu, že ich snaha o partnerskú 
spoluprácu bola nedostatočná, ako o tom 
informuje projekt Counter Extremism 
Project; keďže odstraňovanie často nie je 
úplné, ani včasné či trvalé, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti, alebo sa 
účtu umožní opätovný vznik po tom, ako 
zverejnil obsah porušujúci zmluvné 
podmienky spoločnosti; keďže je potrebné 
zlepšiť účinné, komplexné a transparentné 
podávanie správ spoločnosťami; keďže
návody, ako sa dostať na tzv. dark web, 
ktorý teroristické skupiny často používajú 
na účely nesledovanej propagandy, 
financovania, verbovania a na iné 
súvisiace činnosti, sú na internete bežne 
k dispozícii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online odstraňovanie 
často nie je úplné; keďže je potrebný 
komplexný a koordinovaný európsky 
prístup na zaistenie konzistentnosti pri 
tvorbe politiky a z nej vyplývajúcich 
krokoch, zahŕňajúci boj proti trestnej 
činnosti spolu so základnými právami, 
súkromie, ochranu údajov, kybernetickú 
bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa 
a elektronický obchod, ako aj účinný 
partnerský prístup a zákonnú výmenu 
informácií medzi agentúrami na 
presadzovanie práva, justičnými orgánmi, 
odvetvím IKT, poskytovateľmi 
internetových služieb (ISP), 
poskytovateľmi internetového hostingu 
(IHP) spoločnosťami prevádzkujúcimi 
sociálne médiá, sektorom bánk a MVO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
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ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami; keďže tie 
však musia mať jednoznačný rámec 
a musí existovať možnosť odvolať sa 
k príslušným spoločnostiam, ale aj 
k justičným orgánom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 264
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek určitému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti, trvajú príliš 
dlho alebo umožňujú návrat daného 
obsahu; keďže v niektorých prípadoch sa 
účty nemažú ani po porušení zmluvných 
podmienok spoločnosti; keďže je potrebné 
zlepšiť účinné, komplexné a transparentné 
podávanie správ spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria 
Corazza Bildt, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, ani 
včasné či trvalé, pretože sa odstráni obsah 
z jedného webového sídla, ale ponechá sa 
na inom webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti, alebo sa účtu umožní ďalšie 
používanie účtu a/alebo jeho opätovný 
vznik po zverejnení obsahu v rozpore so 
zmluvnými podmienkami spoločnosti; 
keďže je potrebné zlepšiť účinné,
komplexné a transparentné podávanie 
správ spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností, najmä 
kvôli tomu, že ich protiopatrenia sú často 
nedostatočné a nekonzistentné a reakčný 
čas príliš dlhý; keďže odstraňovanie často 
nie je úplné, pretože sa odstráni obsah z 
jedného webového sídla, ale ponechá sa na 
inom webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti; keďže je potrebné zlepšiť 
účinné a komplexné podávanie správ 
spoločnosťami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 267
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné a keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek určitému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, ani 
včasné či trvalé, pretože sa odstráni obsah 
z jedného webového sídla, ale ponechá sa 
na inom webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti; keďže je potrebné zlepšiť 
účinné, komplexné a transparentné 
podávanie správ spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek určitému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, ani 
včasné či trvalé, pretože sa odstráni obsah 
z jedného webového sídla, ale ponechá sa 
na inom webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti; keďže je potrebné zlepšiť 
účinné a komplexné podávanie správ 
spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže sa dosiahol určitý pokrok 
pri odstraňovaní teroristického obsahu 
online; keďže odstraňovanie často nie je 
úplné, pretože sa odstráni obsah z jedného 
webového sídla, ale ponechá sa na inom 
webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti; keďže je potrebné zlepšiť 
účinné a komplexné podávanie správ 
spoločnosťami a orgánmi presadzovania 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Dominique Martin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AI. keďže napriek veľkému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné, pretože sa 
odstráni obsah z jedného webového sídla, 
ale ponechá sa na inom webovom sídle, 
ktoré patrí tej istej spoločnosti; keďže je 
potrebné zlepšiť účinné a komplexné 
podávanie správ spoločnosťami;

AI. keďže napriek určitému pokroku 
dosiahnutému pri odstraňovaní 
teroristického obsahu online je potrebné 
zvýšiť angažovanosť spoločností; keďže 
odstraňovanie často nie je úplné alebo je 
dočasné, pretože sa odstráni obsah z 
jedného webového sídla, ale ponechá sa na 
inom webovom sídle, ktoré patrí tej istej 
spoločnosti; keďže je potrebné zlepšiť 
účinné a komplexné podávanie správ 
spoločnosťami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 272
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AIa. keďže odstraňovanie 
protiprávneho internetového obsahu musí 
byť vždy právne upravené, musí 
podliehať súdnej kontrole a pravidelnej 
revízii, musí byť stanovené 
transparentnými postupmi a musia byť 
zabezpečené primerané ochranné prvky, 
najmä s cieľom zaistiť to, aby sa 
obmedzenie obmedzovalo na to, čo je 
preukázateľne potrebné a primerané, 
a aby používatelia boli informovaní 
o dôvodoch obmedzenia; keďže tieto 
ochranné prvky musia zahŕňať aj 
možnosť súdneho prostriedku nápravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AIa. keďže protiprávny internetový 
obsah by sa mal odstraňovať ihneď na 
základe riadneho právneho procesu; 
keďže by sa mala zdôrazniť úloha IKT, 
ISP a IHP pri zaisťovaní rýchleho 
a účinného odstraňovania protiprávneho 
internetového obsahu na žiadosť 
príslušného orgánu presadzovania práva, 
ako aj príslušné oznamovacie povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AIa. keďže efektívne, úplné 
a transparentné správy podnikov je nutné 
zlepšiť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 275
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AI b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AIb. keďže aj napriek dosiahnutiu 
určitého pokroku zostáva tzv. DarkWeb 
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naďalej veľkým problémom, pretože 
predstavuje jeden z najväčších zdrojov 
protiprávneho obsahu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu 
a robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; 
keďže táto diverzifikácia na menšie 
platformy vyžaduje dodatočnú technickú 
podporu, ktorá umožní napríklad 
zavedenie automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou 
dokáže identifikovať teroristický obsah 
online;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 277
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
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odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou 
dokáže identifikovať teroristický obsah 
online;

odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je 
technológia hašovania, ktorá s vysokou 
presnosťou dokáže identifikovať 
teroristický obsah online, ako aj zverejniť 
celoeurópske normy v oblasti podmienok 
poskytovania služieb, ktoré by mali prijať 
všetky spoločnosti a podľa ktorých 
členské štáty EÚ môžu posudzovať 
úspešnosť danej spoločnosti pri 
presadzovaní týchto noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online; 
keďže rozvoj nových technológií 
a využívanie umelej inteligencie 
a algoritmov môže umožniť 
identifikovanie a rýchle oznamovanie 
teroristického obsahu online;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov alebo technológia hašovania, 
ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online; 
keďže by sa malo podporiť vytvorenie 
noriem EÚ v oblasti zmluvných 
podmienok služby pre podniky, ktorými by 
bolo možné merať ich výkonnosť pri 
zavádzaní týchto noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
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vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online; 
keďže používanie automatizovaných 
nástrojov so sebou prináša aj vysoké 
riziko falošných nálezov, s dôsledkami 
v oblasti základného práva na slobodu 
prejavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu, 
Dá´iš čoraz viac využíva nové a/alebo 
menšie platformy, ktoré sú menej vhodné 
na rýchle odstránenie teroristického 
materiálu; keďže táto diverzifikácia na 
menšie platformy vyžaduje výmenu 
osvedčených postupov a dodatočnú 
technickú podporu, ktorá umožní napríklad 
zavedenie automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je 
technológia hašovania, ktorá s vysokou 
presnosťou dokáže identifikovať 
teroristický obsah online; keďže je v tomto 
kontexte nutné vytvoriť minimálne normy 
EÚ pre zmluvné podmienky služby; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou 
dokáže identifikovať teroristický obsah 
online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, teroristické skupiny
čoraz viac využívajú nové a/alebo menšie 
platformy, ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu
a výmenu najlepších postupov, ktorá 
umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako sú 
technológie hašovania, ktoré s vysokou 
presnosťou dokážu identifikovať 
teroristický obsah online;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
vopred identifikovať teroristický obsah 
online a zabrániť jeho zverejneniu;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 284
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu a 
robia to rýchlejšie, Dá´iš čoraz viac 
využíva nové a/alebo menšie platformy, 
ktoré sú menej vhodné na rýchle 
odstránenie teroristického materiálu; keďže 
táto diverzifikácia na menšie platformy 
vyžaduje dodatočnú technickú podporu, 
ktorá umožní napríklad zavedenie 
automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

AJ. keďže v reakcii na väčšie 
spoločnosti, ktoré odstraňujú viac obsahu, 
Dá´iš čoraz viac využíva nové a/alebo 
menšie platformy, ktoré sú menej vhodné 
na rýchle odstránenie teroristického 
materiálu; keďže táto diverzifikácia na 
menšie platformy vyžaduje dodatočnú 
technickú podporu a výmenu najlepších 
postupov, ktorá umožní napríklad 
zavedenie automatizovaných nástrojov na 
rozpoznávanie platforiem, ako je databáza 
hashov, ktorá s vysokou presnosťou dokáže 
identifikovať teroristický obsah online;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AJ a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AJa. keďže čoraz bežnejšie využívanie 
CGN (prekladu sieťových adries Carrier-
Grade NAT) poskytovateľmi prístupu na 
internet komplikuje policajné 
vyšetrovania súvisiace s terorizmom; 
keďže táto technológia umožňuje 
poskytovateľom prístupu využívať jednu 
IP adresu pre viacerých používateľov 
súčasne, kvôli čomu je pre nich technicky 
nemožné plniť ich právnu povinnosť 
identifikovať jednotlivých používateľov, 
keďže tú istú IP adresu môže používať 
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viac než tisíc účastníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže štúdie a správy ukazujú, ako 
sa väznice môžu ľahko pretvoriť 
v mikrokozmy prepojenia medzi trestnou 
činnosťou a terorizmom, kde dochádza 
k verbovaniu a vytváraniu sietí; keďže 
v mnohých členských štátoch sa väznice, 
často preplnené a v zlom stave, stali 
nebezpečným prostredím, v ktorom životne 
dôležitá nutnosť hľadať ochranu 
podporuje príklon k násilným 
extrémistickým skupinám; keďže mnohí z 
tých, ktorí si odpykávajú trest odňatia 
slobody, budú čoskoro prepustení naspäť 
do svojich komunít a na monitorovanie ich 
činností existuje málo zdrojov; keďže 
väzenské podmienky môžu zohrávať 
významnú úlohu pri zvyšovaní alebo 
znižovaní rizika radikalizácie; keďže 
väznice by mali zločincov a teroristov 
v záujme ich opätovného začlenenia do 
spoločnosti pretvárať, a nie uľahčovať 
ich cestu k extrémistickému násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov, najmä ak 
sa vysoko rizikoví väzni nesledujú a nie sú 
dostatočne oddelení od bežného 
osadenstva, a ak sa neimplementujú 
žiadne programy boja proti radikalizácii; 
keďže mnohí z tých, ktorí si odpykávajú 
trest odňatia slobody, budú čoskoro 
prepustení naspäť do svojich komunít, čo si 
vyžaduje intenzívne úsilie o opätovnú 
integráciu a väčší objem zdrojov na
monitorovanie ich činností; keďže 
väzenské podmienky môžu zohrávať 
významnú úlohu pri zvyšovaní alebo 
znižovaní rizika radikalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže väznice sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie; keďže 
hoci členské štáty uznávajú povinnosť 
čeliť vzostupu radikalizácie vo väzniciach, 
zaviedlo sa len málo efektívnych opatrení;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 289
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže väznice zväčšujú 
a urýchľujú hrozbu radikalizácie 
páchateľov, sú liahňou teroristov
a umožňujú terorizmus; keďže mnohí z 
tých, ktorí si odpykávajú trest odňatia 
slobody, budú čoskoro prepustení naspäť 
do svojich komunít, čo prináša osobitné 
potreby v oblasti opätovnej integrácie 
a vysoké riziko recidívy; keďže na 
monitorovanie ich činností a dosiahnutie 
opätovného vstupu do spoločnosti existuje 
málo zdrojov; keďže väzenské režimy 
a riadenie rizík môžu zohrávať významnú 
úlohu pri zmierňovaní týchto hrozieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže vnútorná situácia 
v mnohých väzniciach viedla 
k radikalizácii odsúdených, čo je dôvod, 
prečo sa mnohé väznice stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže jedinečné rysy pobytu vo 
väzení zväčšujú a urýchľujú hrozbu 
radikalizácie páchateľov, živia 
a umožňujú terorizmus; väzenia sa stali 
strediskami extrémizmu a liahňou 
teroristov; keďže mnohí z tých, ktorí si 
odpykávajú trest odňatia slobody, budú 
čoskoro prepustení naspäť do svojich 
komunít, čo prináša osobitné potreby 
v oblasti opätovnej integrácie, a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže väzni môžu byť voči 
radikalizácii osobitne zraniteľní; keďže 
mnohí z prepustených väzňov budú 
čoskoro prepustení naspäť do svojich 
komunít a monitorovanie takto vysoko 
rizikových páchateľov je extrémne 
náročné na zdroje bezpečnostných síl 
členských štátov, keďže sa tieto osoby 
považujú za osoby s vysokým rizikom 
recidívy; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
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alebo znižovaní rizika radikalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AK. keďže väzenia sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z tých, ktorí si odpykávajú trest 
odňatia slobody, budú čoskoro prepustení 
naspäť do svojich komunít a na 
monitorovanie ich činností existuje málo 
zdrojov; keďže väzenské podmienky môžu 
zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní 
alebo znižovaní rizika radikalizácie;

AK. keďže väznice sa stali strediskami 
extrémizmu a liahňou teroristov; keďže 
mnohí z odsúdených si vyžadujú 
monitorovanie a ad hoc prostriedky 
zohľadňujúce európske normy v oblasti 
spravodlivosti a základných práv; keďže 
väzenské podmienky môžu zohrávať 
významnú úlohu pri zvyšovaní alebo 
znižovaní rizika radikalizácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKa. keďže je nevyhnutné, aby sa 
zaviedli opatrenia na monitorovanie 
bývalých väzňov, ktorí počas zadržania 
alebo pred ním vykazovali znaky 
radikalizácie; keďže je nutné vytvoriť 
štruktúry na kontrolu týchto osôb 
v otvorenom prostredí po ich prepustení;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 295
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKa. keďže kontakt s radikalizovanými 
ľuďmi vo väzniciach nemôže byť úspešný 
bez spolupráce medzi profesionálmi, 
riaditeľmi väzníc a policajnými 
a spravodajskými službami, vrátane 
prechodu na život po prepustení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKa. keďže efektívna správa väzníc by 
mala dostávať primerané finančné 
prostriedky a mať dostatok pracovníkov 
na plnenie svojich bezpečnostných úloh 
a úloh v oblasti nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKb. keďže nehumánne podmienky 
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zadržiavania a preplnenosť väzníc môžu 
viesť ku zvýšenej radikalizácii 
a rozširovať vplyv osôb verbujúcich 
násilných extrémistov, a môžu znižovať 
možnosti nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKc. keďže režimy väzenských systémov 
musia v plnej miere rešpektovať 
náboženskú slobodu a umožňovať 
väzňom praktikovanie ich náboženstva 
s pomocou schválených a primerane 
vyškolených predstaviteľov tohto 
náboženstva alebo viery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKd. keďže väzenský personál vykonáva 
zásadnú funkciu v mene komunity a mal 
by mať podmienky zamestnania 
zodpovedajúce jeho kvalifikácii 
a zohľadňujúce náročnú povahy jeho 
práca, najmä pokiaľ ide o interakciu 
s radikalizovanými väzňami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AK a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AKa. keďže nadmerné pokrývanie 
teroristických útokov v médiách môže 
teroristom slúžiť vo dvoch smeroch: 
zväčšovaním vplyvu teroristického útoku, 
šírením hrôzy a oslabovaním dôvery 
verejnosti, a tým, že sa teroristom 
nezámerne dodáva štatút hrdinov 
zverejňovaním ich mien, obrázkov, 
odôvodňujúcich vyhlásení a listov
samovrahov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné 
orgány sa spravidla do veľkej miery 
spoliehajú na údaje z komunikácií, ktoré 
im umožňujú úspešne pokračovať vo ich 
práci na prípadoch; keďže na to, aby 
mohla interoperabilita informačných 
systémov dosiahnuť svoj plný potenciál, 
sú v celej EÚ nevyhnutné harmonizované 
režimy uchovávania údajov; keďže počas 
práce výboru TERR sa neustále 
zdôrazňovala potreba vhodného režimu 
uchovávania údajov, pokiaľ ide o boj 
proti terorizmu;

AL. keďže v demokratickej spoločnosti 
je zákonnosť akéhokoľvek systému 
uchovávania údajov podmienená nielen 
jeho potrebnosťou, ale aj jeho 
primeranosťou; keďže vo svojom 
rozsudku, ktorým zrušil smernicu
2006/24/ES, SD EÚ uviedol, že právnu
úpravu uchovávania údajov nemožno 
považovať za odôvodnenú 
v demokratickej spoločnosti, ak 
nevyžaduje nijakú súvislosť medzi 
údajmi, ktorých uchovávanie stanovuje, a 
hrozbou pre verejnú bezpečnosť, a ak 
predovšetkým nie je obmedzená na 
uchovávanie, ktoré by sa vzťahovalo na 
údaje z určitého časového obdobia a/alebo 
z určitej zemepisnej oblasti a/alebo na 
okruh osôb, ktorý by akýmkoľvek 
spôsobom bolo možné spájať so 
závažnými trestnými činmi, ani na osoby, 
ktorých uchovávané údaje by z iných 
dôvodov mohli prispieť k boju proti 
trestnej činnosti; keďže v roku 2016 SD 
EÚ v spojených veciach C-203/15 
(Tele2Sverige) a C-698/15 (Watson) 
dospel k záveru, že aj vnútroštátne 
systémy uchovávania údajov je nutné 
posudzovať so zreteľom na Chartu 
základných práv EÚ, keďže článok 15 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
týkajúcej sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o 
súkromí a elektronických
komunikáciách), zmenenej a doplnenej 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 
sa má vykladať v tom zmysle, že bráni 
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na 
účely boja proti trestnej činnosti stanovuje 
všeobecné a nediferencované uchovávanie 
všetkých údajov o prenose dát a polohe 
všetkých účastníkov a registrovaných 
užívateľov, týkajúce sa všetkých 
prostriedkov elektronickej komunikácie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

AL. keďže uchovávanie údajov môže 
byť užitočným nástrojom vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné 
orgány sa spravidla do veľkej miery 
spoliehajú na údaje z komunikácií, ktoré 
im umožňujú úspešne pokračovať vo ich 
práci na prípadoch; keďže na to, aby 
mohla interoperabilita informačných 
systémov dosiahnuť svoj plný potenciál, 
sú v celej EÚ nevyhnutné harmonizované 

AL. keďže blanketné uchovávanie 
komunikačných údajov je závažným 
obmedzením práv na súkromie 
a dôvernosť komunikácie; keďže justičné 
orgány zvyčajne poskytujú v rámci 
vyšetrovania polícii prístup ku 
komunikačným údajom;
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režimy uchovávania údajov; keďže počas 
práce výboru TERR sa neustále 
zdôrazňovala potreba vhodného režimu 
uchovávania údajov, pokiaľ ide o boj 
proti terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

AL. keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže počas práce výboru 
TERR sa neustále zdôrazňovala potreba 
vhodného režimu uchovávania údajov, 
pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ten však 
musí mať osobitný rámec, aby sa 
zabránilo akýmkoľvek odchýlkam a aby 
sa zaistila ochrana práv občanov, ako to 
niekoľkokrát pripomenul ESD;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 305
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 

AL. keďže uchovávanie údajov, 
s náležitým zreteľom na judikatúru ESD,
je nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
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údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže počas práce výboru 
TERR sa neustále zdôrazňovala potreba 
vhodného režimu uchovávania údajov, 
pokiaľ ide o boj proti terorizmu 
s náležitým zreteľom na judikatúru ESD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania, hodnotenia a spracúvania
údajov; keďže počas práce výboru TERR 
sa neustále zdôrazňovala potreba vhodného 
režimu uchovávania údajov, pokiaľ ide o 
boj proti terorizmu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 307
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
a spravodajské služby sa spravidla do 
veľkej miery spoliehajú na údaje 
z komunikácií, ktoré im umožňujú úspešne 
pokračovať vo ich práci na prípadoch; 
keďže na to, aby mohla interoperabilita 
informačných systémov dosiahnuť svoj 
plný potenciál, sú v celej EÚ nevyhnutné 
harmonizované režimy uchovávania 
údajov; keďže počas práce výboru TERR 
sa neustále zdôrazňovala potreba vhodného 
režimu uchovávania údajov, pokiaľ ide o 
boj proti terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže policajné a justičné orgány 
sa spravidla do veľkej miery spoliehajú na 
údaje z komunikácií, ktoré im umožňujú 
úspešne pokračovať vo ich práci na 
prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

AL. keďže uchovávanie údajov je 
nevyhnutnou súčasťou vyšetrovacieho 
procesu; keďže príslušné vnútroštátne
orgány sa spravidla do veľkej miery 
spoliehajú na údaje z komunikácií, ktoré 
im umožňujú úspešne pokračovať vo ich 
práci na prípadoch; keďže na to, aby mohla 
interoperabilita informačných systémov 
dosiahnuť svoj plný potenciál, sú v celej 
EÚ nevyhnutné harmonizované režimy 
uchovávania údajov; keďže počas práce 
výboru TERR sa neustále zdôrazňovala 
potreba vhodného režimu uchovávania 
údajov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 309
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ALa. keďže hlavným negatívnym 
dôsledkom neexistencie akýchkoľvek 
pravidiel uchovávania údajov bude 
nedostupnosť potrebných údajov, pretože 
ich poskytovatelia komunikačných služieb 
asi nebudú môcť uchovávať, najmä ak 
poskytovatelia služieb takéto údaje 
nevyžadujú z prevádzkových 
a komerčných dôvodov, a/alebo ich 
nebudú môcť postúpiť orgánom 
presadzovania práva na základe ich 
zákonnej požiadavky; keďže ak údaje 
nebudú k dispozícii oprávneným orgánom 
a sudcom na úrovni členského štátu kvôli 
absencii povinností v oblasti uchovávania 
údajov, vykonávanie žiadostí o vzájomnú 
právnu pomoc aj mnohostrannej výmeny 
na úrovni EÚ bude taktiež nemožné a má 
to a bude to mať nepriaznivý vplyv na 
cezhraničnú spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva a justície ako celok 
spoluprácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AL a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ALa. keďže policajné a spravodajské 
služby získavajú, spracúvajú a poskytujú 
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utajované skutočnosti aj neutajované 
informácie, čo znamená odlišné režimy vo 
všetkých štádiách využívania týchto 
informácií; keďže by sa taktiež malo 
rozlišovať medzi spravodajskou 
činnosťou, ktorá implikuje profesionálne 
spracúvanie v záujme presného použitia, 
a prostým informovaním; keďže by sa 
napokon malo rozlišovať aj medzi 
spravodajskými informáciami 
v trestnoprávnej oblasti, ktoré súvisia 
s policajnými úlohami, a spravodajskými 
informáciami v bezpečnostnej oblasti, 
ktoré sa spracúvajú v administratívnom 
rámci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 311
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich 
komunikácií alebo uložených údajov 
predstavuje značnú výzvu pre 
presadzovanie práva, pretože im odopiera 
prístup k základným spravodajským 
informáciám a dôkazom; keďže šifrovanie 
sa stáva obzvlášť kritické, keď ani 
zodpovední poskytovatelia služieb online 
nie sú ochotní alebo schopní dešifrovať 
túto komunikáciu;

AM. keďže nové technológie by sa 
nemali považovať za hrozbu a keďže 
technologický pokrok v oblasti šifrovania 
zlepšuje celkovú bezpečnosť našich 
informačných systémov, a to aj tým, že 
koncovým používateľom umožňuje lepšie 
svoje údaje a komunikáciu chrániť; 
keďže však ešte stále existujú významné 
medzery v oblasti zabezpečenia 
komunikácie a keďže používatelia so 
zlými úmyslami, vrátane teroristov, môžu 
využívať techniky ako onion routing 
a skryté siete; keďže to spôsobuje závažné 
výzvy pre vyšetrovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Ana Gomes
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich 
komunikácií alebo uložených údajov 
predstavuje značnú výzvu pre 
presadzovanie práva, pretože im odopiera 
prístup k základným spravodajským 
informáciám a dôkazom; keďže šifrovanie 
sa stáva obzvlášť kritické, keď ani 
zodpovední poskytovatelia služieb online 
nie sú ochotní alebo schopní dešifrovať 
túto komunikáciu;

AM. keďže Európsky parlament 
opakovane vyzýva na využívanie 
šifrovania, najmä v prípade tranzitných 
údajov, a aby sa neoslabovalo úsilie 
o vytvorenie noriem šifrovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť kritické, 
keď ani zodpovední poskytovatelia služieb 
online nie sú ochotní alebo schopní 
dešifrovať túto komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania (ktoré 
je samo o sebe pozitívne) teroristami na 
ochranu svojich komunikácií alebo 
uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre orgány presadzovania práva, 
pretože im odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom
požadovaným súdnym rozhodnutím; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť 
problematické, keď ani zodpovední 
poskytovatelia služieb online nie sú 
ochotní alebo schopní dešifrovať túto 
komunikáciu; keďže toto odmietanie 
poskytnúť službu nemožno tolerovať;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich 
komunikácií alebo uložených údajov 
predstavuje značnú výzvu pre 
presadzovanie práva, pretože im odopiera 
prístup k základným spravodajským 
informáciám a dôkazom; keďže šifrovanie 
sa stáva obzvlášť kritické, keď ani 
zodpovední poskytovatelia služieb online 
nie sú ochotní alebo schopní dešifrovať 
túto komunikáciu;

AM. keďže na využívaní silného 
šifrovania moderná spoločnosť stojí, a to 
aj v oblasti komunikácie a priemyslu; 
keďže akékoľvek oslabovanie technológie 
šifrovania bude závažnou brzdou v oblasti 
bezpečnosti všetkého sociálneho 
a hospodárskeho života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť kritické, 
keď ani zodpovední poskytovatelia služieb 
online nie sú ochotní alebo schopní 
dešifrovať túto komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre civilné spravodajské služby, 
bezpečnostné agentúry a orgány 
presadzovania práva, pretože im odopiera 
prístup k základným spravodajským 
informáciám a dôkazom; keďže šifrovanie 
sa stáva obzvlášť problematické, keď ani 
zodpovední poskytovatelia služieb online 
nie sú ochotní alebo schopní dešifrovať 
túto komunikáciu;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 316
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť kritické, 
keď ani zodpovední poskytovatelia služieb 
online nie sú ochotní alebo schopní 
dešifrovať túto komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre orgány presadzovania práva 
a spravodajské služby, pretože im odopiera 
prístup k základným spravodajským 
informáciám a dôkazom; keďže šifrovanie 
sa stáva obzvlášť problematické, keď ani 
zodpovední poskytovatelia služieb online 
nie sú ochotní alebo schopní dešifrovať 
túto komunikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť kritické, 
keď ani zodpovední poskytovatelia služieb 
online nie sú ochotní alebo schopní 
dešifrovať túto komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre príslušné vnútroštátne orgány, 
pretože im odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť 
problematické, keď ani zodpovední 
poskytovatelia služieb online nie sú 
ochotní alebo schopní dešifrovať túto 
komunikáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť 
kritické, keď ani zodpovední 
poskytovatelia služieb online nie sú 
ochotní alebo schopní dešifrovať túto 
komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania na 
jednej strane významne prispeje 
k bezpečnosti v oblasti IT, na druhej 
strane ale bude využívané aj teroristami na 
ochranu ich komunikácií alebo uložených 
údajov, čo predstavuje značnú výzvu pre 
orgány presadzovania práva, pretože im 
možno odoprieť prístup k základným 
spravodajským informáciám a dôkazom; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre presadzovanie práva, pretože im 
odopiera prístup k základným
spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť kritické, 
keď ani zodpovední poskytovatelia služieb 
online nie sú ochotní alebo schopní 
dešifrovať túto komunikáciu;

AM. keďže využívanie šifrovania 
teroristami na ochranu svojich komunikácií 
alebo uložených údajov predstavuje značnú 
výzvu pre policajné a justičné orgány, 
pretože im odopiera prístup 
k spravodajským informáciám a dôkazom; 
keďže šifrovanie sa stáva obzvlášť 
problematické, keď ani zodpovední 
poskytovatelia služieb online nie sú 
ochotní alebo schopní dešifrovať túto 
komunikáciu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 320
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AMa. keďže politické reakcie na masový 
dohľad a všeobecné podozrievanie sú 
často nákladné a neúčinné, odčerpávajú 
zdroje, ktoré by sa dali lepšie využiť napr. 
na cielený dohľad, a ohrozujú definičné 
znaky otvorenej spoločnosti, kde je nutné 
rešpektovať slobodu, súkromie 
a prezumpciu neviny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AM a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AMa. keďže využívanie nových 
komunikačných kanálov, napríklad 
videohier (napríklad hry Clash of Clans 
na smartfónoch) túto úlohu taktiež 
komplikuje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 322
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AN

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
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procese rozvoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže tento 
roztrieštený rámec je výsledkom 
historických faktorov a reaktívneho 
prístupu pri navrhovaní a prijímaní 
nových právnych predpisov;

procese rozvoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AN

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
procese rozvoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže tento 
roztrieštený rámec je výsledkom 
historických faktorov a reaktívneho 
prístupu pri navrhovaní a prijímaní 
nových právnych predpisov;

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
procese vývoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže je nutné 
nájsť správnu rovnováhu medzi 
dosahovaním interoperability systémov 
a potrebnou ochranou základných práv, 
až sa stanoví potrebnosť a primeranosť 
interoperability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AN

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
procese rozvoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 

AN. keďže existuje niekoľko 
informačných systémov EÚ, každý 
s vlastným účelom a vlastnými cieľmi;
keďže existujú nové systémy v procese 
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zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže tento 
roztrieštený rámec je výsledkom 
historických faktorov a reaktívneho 
prístupu pri navrhovaní a prijímaní 
nových právnych predpisov;

vývoja, ako aj legislatívne návrhy 
budúcich systémov; keďže tento rôznorodý 
rámec je výsledkom historických faktorov 
a absencie akéhokoľvek systematického 
vyhodnocovania efektívnosti, potrebnosti 
a primeranosti bezpečnostných nástrojov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AN

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
procese rozvoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže tento 
roztrieštený rámec je výsledkom 
historických faktorov a reaktívneho 
prístupu pri navrhovaní a prijímaní 
nových právnych predpisov;

AN. keďže existuje roztrieštený rámec 
existujúcich systémov, nových systémov v 
procese vývoja, návrhov na budúce 
systémy a návrhov reforiem na riešenie 
zistených nedostatkov a prekážok, ktoré sú 
stále predmetom rokovaní; keďže je nutné 
nájsť správnu rovnováhu medzi 
dosahovaním interoperability systémov 
a potrebnou ochranou základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AN a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ANa. keďže SIS je najväčší, najviac 
využívaný a najefektívnejší IT systém 
Európskej únie v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, a podporuje 
ho sieť útvarov SIRENE poskytujúcich 
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významnú pridanú hodnotu v oblasti 
medzinárodnej policajnej spolupráce 
a kontroly hraníc najmä v oblasti boja 
proti terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AO

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AO. keďže z údajov o výmene 
informácií vyplýva, že za veľkú časť 
dostupného obsahu v databázach EÚ a ich 
vyhľadávaní je zodpovedný malý počet 
krajín;

AO. keďže sa od útokov v Paríži z roku 
2015 výrazne zvýšila výmena informácií, 
ale z údajov o výmene informácií vyplýva, 
že za veľkú časť dostupného obsahu 
v databázach EÚ a ich vyhľadávaní je 
zodpovedný malý počet krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AO

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AO. keďže z údajov o výmene 
informácií vyplýva, že za veľkú časť 
dostupného obsahu v databázach EÚ a ich 
vyhľadávaní je zodpovedný malý počet 
krajín;

AO. keďže z údajov o výmene 
informácií vyplýva, že za veľkú časť 
dostupného obsahu v databázach EÚ a ich 
vyhľadávaní je zodpovedný malý počet 
členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AP

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AP. keďže existuje množstvo prekážok 
brániacich riadnemu fungovaniu 
informačných systémov, ako sú 
nedostatočná alebo neúplná 
implementácia, nedostatok znalostí 
o existujúcich systémoch a/alebo 
dostatočná odborná príprava v oblasti 
týchto systémov a nedostatok 
dostatočných zdrojov alebo vhodnej 
materiálnej základne;

AP. keďže existuje množstvo prekážok 
brániacich riadnemu fungovaniu 
informačných systémov, ako sú 
neexistujúca alebo neúplná implementácia, 
nedostatok znalostí o existujúcich 
systémoch a/alebo dostatočná odborná 
príprava v oblasti týchto systémov,
nedostatok zdrojov alebo vhodnej 
materiálnej základne a nízka kvalita 
údajov v informačných systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AP

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AP. keďže existuje množstvo prekážok 
brániacich riadnemu fungovaniu 
informačných systémov, ako sú 
nedostatočná alebo neúplná implementácia, 
nedostatok znalostí o existujúcich
systémoch a/alebo dostatočná odborná 
príprava v oblasti týchto systémov a 
nedostatok dostatočných zdrojov alebo 
vhodnej materiálnej základne;

AP. keďže existuje množstvo prekážok 
brániacich riadnemu fungovaniu 
informačných systémov, ako sú 
nedostatočná alebo neúplná implementácia, 
nedostatok znalostí o existujúcich 
systémoch a/alebo dostatočná odborná 
príprava v oblasti týchto systémov a 
nedostatok materiálnych a ľudských 
zdrojov alebo vhodnej materiálnej 
základne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 331
Eva Joly



PE627.791v02-00 166/176 AM\1163127SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AQ

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AQ. keďže informačné systémy môžu 
byť rozdelené na centralizované a 
decentralizované systémy, pričom prvé 
riadi EÚ a jej agentúry a druhé členské 
štáty; keďže centralizované informačné 
systémy zahŕňajú Schengenský 
informačný systém (SIS), vízový 
informačný systém (VIS), systém 
Eurodac, systém vstup/výstup (EES), 
navrhovaný európsky systém pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS) a 
navrhovaný Európsky informačný systém 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín (ECRIS-TCN);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AR

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AR. keďže decentralizované systémy a 
mechanizmy na výmenu informácií riadia 
orgány členských štátov a zahŕňajú: 
Európsky informačný systém registrov 
trestov (ECRIS) na výmenu 
vnútroštátnych informácií o trestných 
záznamoch; systém záznamov EÚ 
o cestujúcich (PNR), ktorý od leteckých 
spoločností vyžaduje poskytovanie údajov 
o cestujúcich vnútroštátnym orgánom pre 
všetky lety medzi tretími krajinami a EÚ; 
systém vopred poskytovaných informácií o 
cestujúcich (API), v ktorom sa 
zhromažďujú informácie o cestujúcich 
pred prichádzajúcimi letmi do EÚ, a 
prümský rámec na výmenu DNA, 

vypúšťa sa
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odtlačkov prstov a údajov o evidencii 
vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AR

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AR. keďže decentralizované systémy a 
mechanizmy na výmenu informácií riadia 
orgány členských štátov a zahŕňajú: 
Európsky informačný systém registrov 
trestov (ECRIS) na výmenu vnútroštátnych 
informácií o trestných záznamoch; systém 
záznamov EÚ o cestujúcich (PNR), ktorý 
od leteckých spoločností vyžaduje 
poskytovanie údajov o cestujúcich 
vnútroštátnym orgánom pre všetky lety 
medzi tretími krajinami a EÚ; systém 
vopred poskytovaných informácií o 
cestujúcich (API), v ktorom sa 
zhromažďujú informácie o cestujúcich pred 
prichádzajúcimi letmi do EÚ, a prümský 
rámec na výmenu DNA, odtlačkov prstov a 
údajov o evidencii vozidiel;

AR. keďže decentralizované systémy a 
mechanizmy na výmenu informácií riadia 
orgány členských štátov a zahŕňajú: 
Európsky informačný systém registrov 
trestov (ECRIS) na výmenu vnútroštátnych 
informácií o trestných záznamoch; 
vnútroštátny systém zhromažďovania 
záznamov o cestujúcich (PNR), ktorý od 
leteckých spoločností vyžaduje 
poskytovanie údajov o cestujúcich 
vnútroštátnym orgánom pre všetky lety 
v rámci EÚ a medzi tretími krajinami a 
EÚ; systém vopred poskytovaných 
informácií o cestujúcich (API), v ktorom sa
zhromažďujú informácie o cestujúcich pred 
prichádzajúcimi letmi do EÚ, a prümský 
rámec na výmenu DNA, odtlačkov prstov a 
údajov o evidencii vozidiel;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AR a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ARa. keďže napriek opakovaným 
výzvam, aby sa urýchlene zaviedol 
európsky systém zaznamenávania údajov 
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o cestujúcich (PNR), všetky členské štáty 
nepreukázali rovnaké odhodlanie 
a väčšina z nich nedodržala transpozičnú 
lehotu tohto právneho predpisu; keďže 
členské štáty, ktoré túto transpozičnú 
lehotu prekročili, by mali bez ďalšieho 
odkladu prijať všetky potrebné opatrenia 
na úplnú a okamžitú implementáciu tejto 
smernice;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
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rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;

rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, čo môže byť náročné, 
pretože tieto žiadosti sa ešte stále 
spracúvajú manuálne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 338
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
zlepšiť systém EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže je potrebná 
rýchla odpoveď na žiadosti od útvarov 
informácií o cestujúcich (PIU) iných 
členských štátov, ktorých manuálne 
spracovávanie sa môže ukázať ako 
náročné;

AS. keďže sa práve zavádza niekoľko 
pilotných projektov, ktorých cieľom je 
prekonať nevýhody decentralizovaného 
systému EÚ PNR; keďže výsledky 
spracúvania PNR údajov je nutné 
individuálne a neautomatizovaným 
spôsobom skontrolovať, než sa môže 
podniknúť akýkoľvek krok s právnymi 
dôsledkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AS a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ASa. keďže vopred poskytované 
informácie o cestujúcich (API) sa 
zhromažďujú len v prípade ciest mimo 
EÚ, hoci je taktiež veľmi potrebné mať 
API aj o cestách v rámci EÚ, aby boli 
vyšetrovanie maximálne prospešné pre 
vnútroštátne PNR systémy;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie AT

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AT. keďže hodnotenie VIS za rok 2016 
preukázalo, že prístup k VIS na účely 
presadzovania práva bol vo všetkých 
členských štátoch obmedzený a 
roztrieštený;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 342
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AT

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AT. keďže hodnotenie VIS za rok 2016 
preukázalo, že prístup k VIS na účely 
presadzovania práva bol vo všetkých 
členských štátoch obmedzený a 
roztrieštený;

AT. keďže hodnotenie VIS za rok 2016 
preukázalo, že prístup k VIS na účely 
presadzovania práva bol vo všetkých 
členských štátoch obmedzený a 
roztrieštený; keďže znepokojivé príklady 
korupcie pri poskytovaní víz daného štátu 
v niektorých členských štátoch môžu mať 
reálny vplyv na bezpečnosť celého 
schengenského systému, oslabovať 
pohraničné kontroly ľudí, ktorí cez 
členské štáty EÚ cestujú letecky, po súši 
alebo po mori, a tým umožňovať 
využívanie niektorých trás teroristickými 
sieťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Anders Primdahl Vistisen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AU
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AU. keďže Komisia predložila dva 
návrhy nariadenia, ktorými sa stanovuje 
rámec pre interoperabilitu medzi 
existujúcimi a navrhovanými 
centralizovanými informačnými 
systémami v oblasti policajnej a justičnej 
spolupráce, azylu a migrácie, hraníc a víz, 
konkrétne vízového informačného 
systému (VIS), Schengenského 
informačného systému (SIS), systému 
vstup/výstup (EES) a systému Eurodac, 
ako aj európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS) a 
systému ECRIS-TCN po prijatí 
príslušných právnych základov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AU a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AUa. keďže tieto návrhy majú vplyv na 
základné práva stoviek miliónov štátnych 
príslušníkov tretích krajín, najmä na ich 
právo na ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Eva Joly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AV

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AV. keďže návrhy Komisie sa budú AV. keďže na území jedného členského 
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vzťahovať len na centralizované systémy, 
pričom vnútroštátne a decentralizované 
systémy budú mimo ich rozsahu 
pôsobnosti, a preto predstavujú len prvý 
krok pri vytváraní komplexného rámca 
interoperabilných informačných 
systémov; keďže na území jedného 
členského štátu môže existovať množstvo 
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

štátu môže existovať množstvo 
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AV

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AV. keďže návrhy Komisie sa budú 
vzťahovať len na centralizované systémy, 
pričom vnútroštátne a decentralizované 
systémy budú mimo ich rozsahu 
pôsobnosti, a preto predstavujú len prvý 
krok pri vytváraní komplexného rámca 
interoperabilných informačných 
systémov; keďže na území jedného 
členského štátu môže existovať množstvo 
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

AV. keďže návrhy Komisie sa budú 
vzťahovať len na centralizované systémy, 
a nie na vnútroštátne a decentralizované 
systémy; keďže na území jedného 
členského štátu môže existovať množstvo 
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AV

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AV. keďže návrhy Komisie sa budú 
vzťahovať len na centralizované systémy, 
pričom vnútroštátne a decentralizované 
systémy budú mimo ich rozsahu 
pôsobnosti, a preto predstavujú len prvý 
krok pri vytváraní komplexného rámca 
interoperabilných informačných 
systémov; keďže na území jedného 
členského štátu môže existovať množstvo
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

AV. keďže návrhy Komisie sa budú 
vzťahovať len na centralizované systémy, 
pričom vnútroštátne a decentralizované 
systémy budú mimo ich rozsahu 
pôsobnosti; keďže na území jedného 
členského štátu môže existovať niekoľko 
samostatných decentralizovaných databáz 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni 
s odlišnými vstupmi údajov do rôznych 
systémov a zložitými postupmi (prípadne 
nič z uvedeného) na výmenu alebo 
kontrolu údajov príslušnými orgánmi na 
rôznych úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dubravka Šuica, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AV a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AVa. keďže v kontexte 6. zoznamu akcií 
stratégie riadenia informácií (IMS) sa 
v súčasnosti uskutočňujú dva pilotné 
projekty zamerané na zaistenie prepojení 
medzi decentralizovanými systémami, 
konkrétne projekt ADEP (automatizácia 
procesov výmeny údajov týkajúcich sa 
policajných záznamov) a projekt QUEST 
(„Querying Europol Systems“); keďže 
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tieto projekty pomáhajú s vytváraním 
skutočných a funkčných riešení 
problémov vyplývajúcich z neprepojenosti 
decentralizovaných informačných 
systémov a pomáhajú pestovať dôveru 
a spoluprácu medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AW

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AW. keďže používanie spoločného 
formátu správ na úrovni EÚ, ako je 
univerzálny formát správ, umožní 
plynulejšiu výmenu údajov a informácií 
medzi stranami a medzi systémami 
interoperability; keďže tým, že sa stanoví 
potreba používať určité polia 
univerzálneho formátu správ na 
konkrétne výmeny, sa môže prispieť k 
zlepšeniu kvality údajov vo všetkých 
systémoch, cez ktoré sa vymieňajú správy; 
keďže by sa malo podporiť aj používanie 
tohto spoločného formátu správ 
Europolom a Interpolom;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AW

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AW. keďže používanie spoločného 
formátu správ na úrovni EÚ, ako je 

AW. keďže používanie spoločného 
formátu správ na úrovni EÚ, ako je 
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univerzálny formát správ, umožní 
plynulejšiu výmenu údajov a informácií 
medzi stranami a medzi systémami 
interoperability; keďže tým, že sa stanoví 
potreba používať určité polia 
univerzálneho formátu správ na konkrétne 
výmeny, sa môže prispieť k zlepšeniu 
kvality údajov vo všetkých systémoch, cez 
ktoré sa vymieňajú správy; keďže by sa 
malo podporiť aj používanie tohto 
spoločného formátu správ Europolom a 
Interpolom;

univerzálny formát správ, umožní 
plynulejšiu výmenu údajov a informácií 
medzi stranami v rámci toho, čo je podľa 
práva prípustné, a medzi systémami 
interoperability; keďže tým, že sa stanoví 
potreba používať určité polia 
univerzálneho formátu správ na konkrétne 
výmeny, sa môže prispieť k zlepšeniu 
kvality údajov vo všetkých systémoch, cez 
ktoré sa vymieňajú správy; keďže by sa 
malo podporiť aj používanie tohto 
spoločného formátu správ Europolom;

Or. en
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