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3.7.2018 B8-0314/1 

Pozměňovací návrh  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes Claude Moraes  

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci  

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Evropský 

parlament ve svém usnesení ze dne 

18. dubna 2018 o pokroku 

v iniciativě globálních paktů OSN 

o bezpečné, řízené a legální migraci a 

o uprchlících požaduje, aby nebyla 

kriminalizována humanitární pomoc, aby 

existovaly větší kapacity pro vyhledávání 
a záchranu osob v nouzi, aby všechny 

státy věnovaly této problematice větší 

kapacitu a aby byla uznána pomoc 

soukromých subjektů a nevládních 

organizací, které provádějí záchranné 

práce na moři i na pevnině; 

C. vzhledem k tomu, že trestní právo 

není ve výlučné pravomoci EU a vztahují 

se na ně zásady proporcionality 
a subsidiarity; vzhledem k tomu, že 

k základním právním zásadám patří 

nezávislost soudnictví; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Pozměňovací návrh  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v pracovním 

dokumentu útvarů Komise o hodnocení 

balíčku proti převaděčství v rámci 

programu REFIT Komise zdůraznila, že by 

posílená výměna znalostí a osvědčených 

postupů mezi státními zástupci, 

donucovacími orgány a občanskou 

společností mohla přispět ke zlepšení 

současné situace a předejít kriminalizaci 

skutečné humanitární pomoci; 

D. vzhledem k tomu, že v pracovním 

dokumentu útvarů Komise o hodnocení 

balíčku proti převaděčství v rámci 

programu REFIT Komise zdůraznila, že by 

posílená výměna znalostí a osvědčených 

postupů mezi státními zástupci 

a donucovacími orgány mohla přispět ke 

zlepšení současné neuspokojivé situace; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Pozměňovací návrh  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 1 

písm. b) směrnice o napomáhání neukládá 

členským státům povinnost zdržet se 

postihování napomáhání k neoprávněnému 

pobytu, ani pokud se tak neděje s úmyslem 

dosáhnout finančního zisku, a vzhledem 

k tomu, že v rámcovém rozhodnutí nejsou 

povinná ustanovení bránící postihování 

úkonů prováděných z humanitárních účelů 

nebo v situacích nouze; 

E. vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 1 

písm. b) směrnice o napomáhání neukládá 

členským státům povinnost zdržet se 

postihování napomáhání k neoprávněnému 

pobytu, ani pokud se tak neděje s úmyslem 

dosáhnout finančního zisku, a vzhledem 

k tomu, že v rámcovém rozhodnutí nejsou 

povinná ustanovení bránící postihování 

úkonů prováděných z humanitárních účelů 

nebo v situacích nouze; vzhledem k tomu, 

že toto ustanovení vede k nejednoznačné 

situaci, kterou je třeba vyjasnit; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Pozměňovací návrh  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 

směrnice zavádí zbytečně rozlišení mezi 

zásadními důvody pro poskytování 

pomoci; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Pozměňovací návrh  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v souladu 

s protokolem OSN proti pašování by 

úkony humanitární pomoci neměly být 

kriminalizovány; 

3. doporučuje, aby veškerá podoba 

pomoci poskytnutá komukoli, kdo 

nelegálně vstoupí na území členského 

státu nebo přes ně přechází či na něm 

pobývá, byla v souladu s článkem 1 

směrnice kriminalizována; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Pozměňovací návrh  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. s politováním konstatuje, že 

členské státy jen ve velmi malé míře 

provedly ve vnitrostátním právu výjimku 
pro humanitární pomoc stanovenou 

směrnicí o napomáhání, a konstatuje, že 

výjimka by měla být prováděna jako 

překážka stíhání, aby bylo zajištěno, že 

nebudou stíhány osoby a organizace 

občanské společnosti, které poskytují 

pomoc migrantům z humanitárních 

důvodů; 

5. konstatuje, že členské státy 

v důsledku právní nejednoznačnosti 

ustanovení o výjimce pro humanitární 

pomoc stanovené směrnicí o napomáhání 

provedly tuto výjimku ve vnitrostátním 

právu jen ve velmi malé míře; s ohledem 

na skutečnost, že udělování trestních 

výjimek je suverénním právem každého 

členského státu, žádá Komisi, aby navrhla 

změnu směrnice 2002/90/ES s cílem zrušit 

čl. 1 odst. 2; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

3.7.2018 B8-0314/7 

Pozměňovací návrh  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0314/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá členské státy, aby výjimku 

pro humanitární pomoc, kterou umožňuje 

směrnice o napomáhání, provedly ve 

vnitrostátním právu a aby zavedly 

odpovídající systémy pro sledování 

vymáhání a účinného uplatňování balíčku 

proti převaděčství v praxi, a to 

prostřednictvím shromažďování 

a zaznamenávání údajů na každoroční 

bázi o počtu lidí zatčených za napomáhání 
na hranicích a ve vnitrozemí, o počtu 

zahájených soudních řízení, počtu 

odsouzených osob, a dále informací 

o způsobu rozhodování o trestu 

a důvodech pro ukončení vyšetřování; 

6. znovu potvrzuje, že se na nevládní 

organizace, i když poskytují „humanitární 

pomoc“ v mezinárodních vodách nebo na 

vnější pozemní hranici EU, v plném 

rozsahu vztahují veškeré platné předpisy 

mezinárodního i vnitrostátního práva; 

Or. en 

 

 

 


