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9.2.2017 A8-0228/102 

Pozměňovací návrh  102 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V posledních letech došlo k 

prudkému rozvoji a nárůstu hrozby 

terorismu. Jedinci označovaní jako 

„zahraniční terorističtí bojovníci“ cestují 

do zahraničí za účelem terorismu. Vracející 

se zahraniční terorističtí bojovníci 

představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu 

pro všechny členské státy EU. Zahraniční 

terorističtí bojovníci byli spojeni i s 

několika nedávnými útoky nebo pokusy o 

ně, včetně útoků v Paříži ze dne 13. 

listopadu 2015. Kromě toho Evropská unie 

a její členské státy čelí zvýšené hrozbě ze 

strany jednotlivců inspirovaných nebo 

řízených zahraničními teroristickými 

skupinami, kteří ale zůstávají v Evropě. 

(4) V posledních letech došlo k 

prudkému rozvoji a nárůstu hrozby 

terorismu. Jedinci označovaní jako 

„zahraniční terorističtí bojovníci“ cestují 

do zahraničí za účelem terorismu. Vracející 

se zahraniční terorističtí bojovníci 

představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu 

pro všechny členské státy EU. Zahraniční 

terorističtí bojovníci byli spojeni i s 

několika nedávnými útoky nebo pokusy o 

ně, včetně útoků v Paříži ze dne 13. 

listopadu 2015. Kromě toho Evropská unie 

a její členské státy čelí zvýšené hrozbě ze 

strany jednotlivců inspirovaných nebo 

řízených zahraničními teroristickými 

skupinami, kteří ale zůstávají v Evropě 

nebo kteří do ní snadno přicestují kvůli 

prostupnosti vnějších hranic a absenci 

kontrol na jejích vnitřních hranicích. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Pozměňovací návrh  103 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Směrnice se týká aktů, které 

všechny členské státy Evropské unie 

považují za závazné porušení svého 

trestního práva jednotlivci, jejichž cíle 

představují ohrožení jejich 

demokratických společností dodržujících 

právní stát a ohrožení civilizace, které 

jsou základem těchto společností. Tuto 

směrnici lze chápat pouze takto a nelze ji 

vykládat tak, že bude nyní za tzv. 

teroristický čin považováno jednání osob, 

které jednají v zájmu zachování nebo 

obnovení těchto demokratických hodnot, 

jak tomu bylo zejména v některých 

členských státech za druhé světové války. 

Nelze ji rovněž vykládat tak, že budou z 

teroristických činů obviněny osoby 

uplatňující svá základní práva na 

vyjádření názoru, přestože přitom poruší 

zákon, nebo osoby či skupiny, které útočí 

na vojenské jednotky a vojenskou 

infrastrukturu diktátorských režimů. Tato 

směrnice by se dále neměla vztahovat na 

podněcování k útokům na vojenskou 

infrastrukturu diktátorských režimů a 

oslavování těchto útoků. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Pozměňovací návrh  104 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) protiprávně přinutit vládu nebo 

mezinárodní organizaci, aby jednala 

určitým způsobem nebo aby se jednání 

zdržela; 

b) použít násilí či výhružku násilím k 

přinucení či k pokusu o přinucení vlády 
nebo mezinárodní organizace, aby jednala 

určitým způsobem nebo aby se jednání 

zdržela; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Pozměňovací návrh  105 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) způsobení rozsáhlého poškození 

vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravního systému, infrastruktury, včetně 

informačního systému, pevné plošiny na 

kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo 

soukromého majetku, které může ohrozit 

lidské životy nebo vyústit ve značné 

hospodářské ztráty; 

d) způsobení rozsáhlého poškození 

vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravního systému, infrastruktury, včetně 

informačního systému, pevné plošiny na 

kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo 

soukromého majetku, které může ohrozit 

lidské životy; 

Or. en 



AM\1116999CS.docx  PE598.451v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.2.2017 A8-0228/106 

Pozměňovací návrh  106 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – pododst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost úmyslného šíření, 

nebo jakékoli jiné zpřístupňování 

informací veřejnosti s úmyslem podnítit 

spáchání některého z trestných činů 

uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h), 

pokud toto jednání přímo či nepřímo 

obhajující teroristické trestné činy způsobí 

nebezpečí, že může být spáchán jeden či 

více takových trestných činů. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby v případě prokázání úmyslu zajistily 

trestnost šíření nebo jakéhokoli jiného 

zpřístupňování informací veřejnosti s 

úmyslem podnítit spáchání některého z 

trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 

písm. a) až h), pokud z důvodu tohoto 

jednání jednoznačně a bezprostředně 

hrozí, že bude spáchán jeden či více 

takových trestných činů. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Pozměňovací návrh  107 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 9 - název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9  vypouští se 

Vycestování do zahraničí za účelem 

terorismu 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost úmyslného 

vycestování do jiné země za účelem 

spáchání teroristických trestných činů 

uvedených v článku 3, účasti na 

činnostech teroristické skupiny uvedené v 

článku 4 nebo poskytnutí či absolvování 

výcviku teroristů uvedených v článcích 7 a 

8. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Pozměňovací návrh  108 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 10 - název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10  vypouští se 

Organizování cesty do zahraničí za 

účelem terorismu nebo jakékoliv 

napomáhání při vycestování 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost jakékoliv úmyslného 

jednání s cílem zorganizovat jakékoli 

osobě vycestování do zahraničí za účelem 

terorismu, jak je definováno v článku 9, 

nebo jí při tomto vycestování napomáhat s 

vědomím, že takto poskytnutá pomoc je 

pro účely terorismu. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Pozměňovací návrh  109 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 21a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 21a  

 Změny rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 

 1. V článku 1 se písmeno a) nahrazuje 

tímto: 

 „a) „teroristickými trestnými činy“: 

trestné činy uvedené ve směrnici 

…/…/EU o boji proti terorismu;“ 

 2. Článek 2 se mění takto: 

 a) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

 „6. Každý členský stát přijme opatření 

nezbytná k zajištění toho, aby veškeré 

relevantní informace shromážděné jeho 

příslušnými orgány v rámci trestního 

řízení probíhajícího v souvislosti s 

teroristickými trestnými činy 

byly automaticky zpřístupněny příslušným 

orgánům jiného členského státu, v němž 

mohou být využity při prevenci, 

odhalování, vyšetřování či stíhání 

teroristických trestných činů uvedených 

ve směrnici .../.../EU o boji proti 

terorismu, v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy a příslušnými 

mezinárodními právními nástroji.“ 

 b) doplňuje se odstavec 7, který zní: 

 „7. Odstavec 6 se nepoužije v případě, kdy 

by výměna informací ohrozila bezpečnost 

jednotlivce, ani v případě, kdy by taková 

výměna byla v rozporu se základními 
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zájmy bezpečnosti dotčeného členského 

státu.“ 

 c) doplňuje se odstavec 8, který zní: 

 „8. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby jejich 

příslušné orgány po obdržení informací 

uvedených v odstavci 6 přijaly v případě 

potřeby v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy včasná opatření.“ 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Pozměňovací návrh  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – pododst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost úmyslného šíření, 

nebo jakékoli jiné zpřístupňování 

informací veřejnosti s úmyslem podnítit 

spáchání některého z trestných činů 

uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h), 

pokud toto jednání přímo či nepřímo 

obhajující teroristické trestné činy způsobí 

nebezpečí, že může být spáchán jeden či 

více takových trestných činů. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily v případě úmyslného jednání 

trestnost šíření nebo jakéhokoli jiného 

zpřístupňování informací veřejnosti s 

úmyslem podnítit spáchání některého z 

trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 

písm. a) až h), pokud z důvodu tohoto 

jednání jednoznačně a bezprostředně 

hrozí, že bude spáchán jeden či více 

takových trestných činů. 

Or. en 



AM\1116999CS.docx  PE598.451v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.2.2017 A8-0228/111 

Pozměňovací návrh  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 9 - název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9  vypouští se 

Vycestování do zahraničí za účelem 

terorismu 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost úmyslného 

vycestování do jiné země za účelem 

spáchání teroristických trestných činů 

uvedených v článku 3, účasti na 

činnostech teroristické skupiny uvedené v 

článku 4 nebo poskytnutí či absolvování 

výcviku teroristů uvedených v článcích 7 a 

8. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato kriminalizace je velmi vágní a mohla by mít dopady na tisíce nevinných civiistů vykonávajících své 

právo na volný pohyb. Použité výrazy, jako např. „účast na činnostech“, jsou neobhajitelně nejasné a 

nezaručují dostatečné propojení požadovaného morálního prvku (záměru) a materiálního prvku (chování 

či jednání), které společně zakládají trestný čin. Kauzální vazba mezi oběma prvky je příliš chabě 

definována. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Pozměňovací návrh  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 10 - název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10  vypouští se 

Organizování cesty do zahraničí za 

účelem terorismu nebo jakékoliv 

napomáhání při vycestování 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily trestnost jakékoliv úmyslného 

jednání s cílem zorganizovat jakékoli 

osobě vycestování do zahraničí za účelem 

terorismu, jak je definováno v článku 9, 

nebo jí při tomto vycestování napomáhat s 

vědomím, že takto poskytnutá pomoc je 

pro účely terorismu. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato kriminalizace je velmi vágní a mohla by mít dopady na tisíce nevinných civiistů vykonávajících své 

právo 

 na volný pohyb. Použité výrazy, jako např. „účast na činnostech“, jsou neobhajitelně nejasné a 

nezaručují dostatečné propojení požadovaného morálního prvku (záměru) a materiálního prvku (chování 

či jednání), které společně zakládají trestný čin. Kauzální vazba mezi oběma prvky je příliš chabě 

definována. 

 


