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20.11.2020 A9-0226/32

Pozmeňujúci návrh 32
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje že príslušníci orgánov 
presadzovania práva musia pri plnení 
svojich povinností rešpektovať a chrániť 
ľudskú dôstojnosť a zachovávať 
a presadzovať ľudské práva všetkých osôb; 
zdôrazňuje, že prvoradou úlohou 
policajných síl je zaistiť bezpečnosť 
občanov a zabezpečiť pokojný priebeh 
protestov; odsudzuje využívanie násilných 
a neprimeraných zásahov zo strany 
orgánov presadzovania práva počas 
pokojných demonštrácií; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že každé používanie 
sily zo strany orgánov presadzovania práva 
bude vždy zákonné, primerané a 
nevyhnutné a bude sa uplatňovať len ako 
posledná možnosť a že pri tom bude 
chránený ľudský život a fyzická integrita; 
vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby 
v prípadoch podozrenia alebo obvinenia z 
použitia neprimeranej sily zabezpečili 
transparentné, nestranné, nezávislé a 
účinné vyšetrovanie a vyhli sa 
beztrestnosti; pripomína, že orgány 
presadzovania práva nesú plnú 
zodpovednosť za plnenie svojich 
povinností a za svoje dodržiavanie 
príslušných právnych a operačných 
rámcov;

20. zdôrazňuje že príslušníci orgánov 
presadzovania práva musia pri plnení 
svojich povinností rešpektovať a chrániť 
ľudskú dôstojnosť a zachovávať 
a presadzovať ľudské práva všetkých osôb; 
zdôrazňuje, že prvoradou úlohou 
policajných síl je zaistiť bezpečnosť 
občanov a zabezpečiť právo na pokojné 
protesty; odsudzuje využívanie násilných 
a neprimeraných zásahov zo strany 
orgánov presadzovania práva počas 
pokojných demonštrácií aj útoky násilných 
demonštrantov na príslušníkov polície; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 
každé používanie sily zo strany orgánov 
presadzovania práva bude vždy zákonné, 
primerané a nevyhnutné a bude sa 
uplatňovať len ako posledná možnosť a že 
pri tom bude chránený ľudský život a 
fyzická integrita; vyzýva príslušné 
vnútroštátne orgány, aby v prípadoch 
podozrenia alebo obvinenia z použitia 
neprimeranej sily zabezpečili 
transparentné, nestranné, nezávislé a 
účinné vyšetrovanie a vyhli sa 
beztrestnosti; pripomína, že orgány 
presadzovania práva nesú plnú 
zodpovednosť za plnenie svojich 
povinností a za svoje dodržiavanie 
príslušných právnych a operačných 
rámcov; v tejto súvislosti uznáva, že hoci 
dochádza k ojedinelým prípadom 
pochybenia, príslušníci polície EÚ majú 
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popredné postavenie vo svete, a to tak z 
hľadiska odbornej prípravy, ako aj 
dodržiavania právnych predpisov a 
ľudských práv;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/33

Pozmeňujúci návrh 33
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
opakovanými správami o násilnom 
odopieraní vstupu príslušníkmi orgánov 
presadzovania práva v niektorých 
členských štátoch; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby túto záležitosť vyšetrili a 
prijali účinné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa takéto politiky a postupy 
zrušili, a to aj zabezpečením nezávislého 
monitorovania činností kontroly hraníc zo 
strany existujúcich vnútroštátnych 
inštitúcií pre ľudské práva (inštitúcie 
ombudsmana, národné inštitúcie pre 
ľudské práva, národné preventívne 
mechanizmy), ktoré sú podporované 
únijnými a medzinárodnými orgánmi 
(komisár Rady Európy pre ľudské práva, 
CPT, ECRI, FRA), a zabezpečili, aby sa 
finančné prostriedky EÚ nevyužívali na 
páchanie porušovania základných práv; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
postupovali v súlade s medzinárodným 
právom a právom EÚ, ako aj Chartou 
základných práv Európskej únie a 
zabezpečili široký rámec na umožnenie 
legálnej migrácie a zabránili núteniu 
migrantov k využívaniu neregulárnych 
spôsobov migrácie;

32. berie na vedomie rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva z 13. 
februára 2020, v ktorom sa uvádza, že 
migranti nemajú nárok na ochranu pred 
hromadným vyhostením, keď sa rozhodnú 
vstúpiť do krajiny nezákonne1; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali 
medzinárodné právo a právo EÚ, ako aj 
Chartu základných práv Európskej únie;
_______________________
1 Vec N. D. a N. T./Španielsko (žiadosti č. 8675/15 
a 8697/15).

Or. en



AM\1218863SK.docx PE661.492v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.11.2020 A9-0226/34

Pozmeňujúci návrh 34
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
v mene skupiny ECR

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že záchrana životov je 
v zmysle medzinárodného práva a práva 
EÚ zákonnou povinnosťou; odsudzuje 
zastrašovanie, zatýkanie a trestné konania 
začaté v niektorých členských štátoch 
proti organizáciám občianskej spoločnosti 
a jednotlivcom za poskytovanie 
humanitárnej pomoci migrantom, ktorých 
životy sú ohrozené; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili, že akty humanitárnej 
pomoci nebudú kriminalizované v súlade 
s protokolom OSN o prevádzačstve;

34. zdôrazňuje, že záchrana životov je 
v zmysle medzinárodného práva a práva 
EÚ zákonnou povinnosťou; odsudzuje 
kroky niektorých aktivistov a 
mimovládnych organizácií, ktoré môžu v 
konečnom dôsledku úmyselne alebo 
neúmyselne uľahčiť pašovanie; 

Or. en


