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BG Единство в многообразието BG 

3.7.2018 B8-0314/1 

Изменение  1 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че в 

резолюцията си от 8 април 2018 г. 

относно напредъка по глобалните 

пактове на ООН за безопасна, 

организирана и законна миграция и 

относно бежанците Парламентът 

призовава за това хуманитарната 

помощ да не бъде инкриминирана, за 

осигуряване на по-голям капацитет за 

търсене и спасяване на хора в беда, за 

разгръщане на по-голям капацитет 

от всички държави и за признаване на 

подкрепата, предоставена от частни 

лица и НПО в провеждането на 

спасителни операции в морето и на 

сушата; 

В. като има предвид, че 

наказателното право не е от 

изключителната компетентност на 

ЕС и за него се прилагат принципите 

на пропорционалност и 

субсидиарност; като имат предвид, 

че независимостта на съдебната 

власт е основен правен принцип; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Изменение  2 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че в работния 

си документ относно оценката по REFIT 

на Пакета относно подпомагането 

Комисията подчерта, че засилен обмен 

на знания и добри практики между 

прокурорите, правоприлагащите органи 

и гражданското общество би могъл да 

допринесе за подобряване на 

настоящото положение и да 

предотврати криминализирането на 

истинската хуманитарна помощ; 

Г. като има предвид, че в работния 

си документ относно оценката по REFIT 

на Пакета относно подпомагането 

Комисията подчерта, че засилен обмен 

на знания и добри практики между 

прокурорите и правоприлагащите 

органи би могъл да допринесе за 

подобряване на настоящото 

незадоволително положение; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Изменение  3 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че член 1, 

параграф 1, буква б) от Директивата за 

подпомагането не налага задължение за 

държавите членки да не санкционират 

подпомагането на незаконен престой, 

когато няма елемент на намерение за 

финансова облага, и като има предвид, 

че Рамковото решение не съдържа 

задължителни разпоредби, които да 

възпрепятстват наказването на действия, 

извършени за хуманитарни цели или в 

извънредни ситуации; 

Д. като има предвид, че член 1, 

параграф 1, буква б) от Директивата за 

подпомагането не налага задължение за 

държавите членки да не санкционират 

подпомагането на незаконен престой, 

когато няма елемент на намерение за 

финансова облага, и като има предвид, 

че Рамковото решение не съдържа 

задължителни разпоредби, които да 

възпрепятстват наказването на действия, 

извършени за хуманитарни цели или в 

извънредни ситуации; като има 

предвид, че тази разпоредба води до 

неясна ситуация, която трябва да 

бъде изяснена; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Изменение  4 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че член 1, 

параграф 2 от Директивата ненужно 

прави разграничение между 

основните причини за предоставяне 

на помощ; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Изменение  5 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че в съответствие 

с Протокола на ООН срещу 

незаконния трафик актовете на 

хуманитарна помощ не следва да 

бъдат криминализирани; 

3. препоръчва да се 

криминализира всяка форма на 

помощ, предоставяна на всяко лице, 

което незаконно влиза във, преминава 

през или пребивава на територията 
на държава членка в съответствие с 

член 1 от Директивата ; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Изменение  6 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление относно 

твърде ограниченото транспониране от 

страна на държавите членки на 

освобождаването за хуманитарна 

помощ, предвидено в Директивата за 

подпомагането, и отбелязва, че 

освобождаването следва да се прилага 

като пречка пред наказателното 

преследване, за да се гарантира, че не 

се упражнява наказателно 

преследване срещу лица и организации 

на гражданското общество, които 

помагат на мигрантите по 

хуманитарни причини; 

5. отбелязва твърде ограниченото 

транспониране от страна на държавите 

членки на освобождаването за 

хуманитарна помощ, предвидено в 

Директивата за подпомагането, в 

резултат на правната неяснота на 

такава разпоредба; предвид факта, че 

предоставянето на изключения в 

областта на наказателното право е 

суверенно право на всяка държава 

членка, призовава Комисията да 

предложи изменение на Директива 

2002/90/ЕО, което да има за цел 

заличаването на член 1, параграф 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Изменение  7 

Ауке Зейлстра, Никола Бе, Харалд Вилимски, Джанкарло Скота 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната 

помощ 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава държавите членки да 

транспонират предвиденото в 

Директивата за подпомагането 

освобождаване на хуманитарна 

помощ и да въведат адекватни 

системи за наблюдение на 

изпълнението и ефективното 

прилагане на практика на Пакета 

относно подпомагането чрез 

ежегодно събиране и регистриране на 

информация за броя на задържаните 

лица за подпомагане на границата и 

във вътрешността на страната, броя 
на започнатите съдебни 

производства, броя на осъдителните 

присъди, както и информация за това 

как се определят присъдите и за 

причините за прекратяване на 

разследването; 

6. потвърждава отново, че за 

НПО, дори когато предоставят 

„хуманитарна помощ“ в 

международни води и/или по 

външните сухопътни граници на ЕС,  

изцяло се прилагат всички 

приложими правила съгласно 

международното и националното 

право; 

Or. en 

 

 


