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3.7.2018 B8-0314/1 

Pakeitimas 1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi savo 2018 m. balandžio 

18 d. rezoliucijoje dėl JT pasaulinių 

susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir 

teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių 

Parlamentas ragino nekriminalizuoti 

humanitarinės pagalbos, didinti nelaimės 

ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo 

pajėgumus, užtikrinti didesnį pajėgumų 

panaudojimą visose valstybėse ir 

pripažinti privačių subjektų ir 

nevyriausybinių organizacijų teikiamą 

paramą vykdant gelbėjimo operacijas 

jūroje ir žemėje; 

C. kadangi baudžiamoji teisė 

nepriklauso išimtinei ES kompetencijai ir 

jai toliau taikomi proporcingumo ir 

subsidiarumo principai; kadangi teismų 

nepriklausomumas yra vienas iš 

pagrindinių teisės principų; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Pakeitimas 2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi savo tarnybų darbiniame 

dokumente dėl Padėjėjų paketo REFIT 

vertinimo Komisija atkreipė dėmesį į tai, 

kad dabartinė padėtis pagerėtų ir būtų 

užkirstas kelias tikros humanitarinės 

pagalbos kriminalizavimo pavojui, jei 

prokurorai, teisėsaugos institucijos ir 

pilietinės visuomenės atstovai intensyviau 

keistųsi žiniomis ir gerąja patirtimi; 

D. kadangi savo tarnybų darbiniame 

dokumente dėl Padėjėjų paketo REFIT 

vertinimo Komisija atkreipė dėmesį į tai, 

kad dabartinė padėtis, kuri yra 

nepatenkinama, pagerėtų, jei prokurorai ir 

teisėsaugos institucijos intensyviau keistųsi 

žiniomis ir gerąja patirtimi; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi Padėjimo direktyvos 1 

straipsnio 1 dalies b punkte nenustatytas 

įpareigojimas valstybėms narėms 

susilaikyti nuo baudimo už padėjimą 

neteisėtai apsistoti, kai nėra ketinimo 

elemento arba finansinės naudos, o 

Pamatiniame sprendime nėra privalomų 

nuostatų, kuriomis būtų užkertamas kelias 

baudimui už veiksmus, atliktus 

humanitariniais tikslais arba kritinėse 

situacijose; 

E. kadangi Padėjimo direktyvos 1 

straipsnio 1 dalies b punkte nenustatytas 

įpareigojimas valstybėms narėms 

susilaikyti nuo baudimo už padėjimą 

neteisėtai apsistoti, kai nėra ketinimo 

elemento arba finansinės naudos, o 

Pamatiniame sprendime nėra privalomų 

nuostatų, kuriomis būtų užkertamas kelias 

baudimui už veiksmus, atliktus 

humanitariniais tikslais arba kritinėse 

situacijose; kadangi dėl šios nuostatos 

susidaro dviprasmiška padėtis, kuri turi 

būti paaiškinta; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ea. kadangi direktyvos 1 straipsnio 2 

dalyje be reikalo daromas skirtumas tarp 

pagrindinių pagalbos teikimo priežasčių; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Pakeitimas 5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia, kad, laikantis JT 

neteisėto migrantų įvežimo protokolo, 

humanitarinės pagalbos veiksmai 

neturėtų būti kriminalizuojami; 

3. rekomenduoja kriminalizuoti bet 

kokios formos pagalbą, teikiamą 

asmeniui, neteisėtai atvykstančiam į 

valstybės narės teritoriją, vykstančiam per 

ją tranzitu ar joje gyvenančiam, kaip 

nustatyta direktyvos 1 straipsnyje; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Pakeitimas 6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. apgailestauja dėl to, kad valstybės 

narės labai ribotai į savo nacionalinę teisę 

perkėlė Padėjimo direktyvoje numatytą 

humanitarinės pagalbos išimtį ir pažymi, 

kad išimtis turėtų būti įgyvendinama kaip 

kliūtis persekiojimui siekiant užtikrinti, 

kad nebūtų persekiojami pavieniai 

asmenys ir pilietinės visuomenės 

organizacijos, kurios migrantams padeda 

dėl humanitarinių priežasčių; 

5. pažymi, kad dėl tokios nuostatos 

teisinio dviprasmiškumo valstybės narės 

labai ribotai į savo nacionalinę teisę 

perkėlė Padėjimo direktyvoje numatytą 

humanitarinės pagalbos išimtį; 

atsižvelgdamas į tai, kad sprendimas 

taikyti baudžiamosios teisės išimtis yra 

kiekvienos valstybės narės suvereni teisė, 

ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies pakeisti 

Direktyvą 2002/90/EB, kad būtų išbraukta 

1 straipsnio 2 dalis; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Pakeitimas 7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos 

kriminalizavimui 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina valstybes nares Padėjimo 

direktyvoje numatytą humanitarinės 

pagalbos išimtį perkelti į nacionalinę teisę 

ir nustatyti tinkamas sistemas, kurias 

naudojant būtų stebimas Padėjėjų paketo 

vykdymas ir veiksmingas praktinis 

taikymas šiuo tikslu kasmet renkant ir 

registruojant informaciją apie žmonių, 

kurie buvo areštuoti už padėjimą 

pasienyje ir šalies viduje, skaičių, pradėtų 

teisminių bylų skaičių, nuosprendžių 

skaičių, įskaitant informaciją apie tai, 

kaip nustatoma bausmė, ir tyrimo 

nutraukimo priežastis; 

6. dar kartą teigia, kad 

nevyriausybinėms organizacijoms, net ir 

teikiant „humanitarinę pagalbą“ 

tarptautiniuose vandenyse ir (arba) prie 

ES išorės sausumos sienų, ir toliau 

visapusiškai taikomos visos taikytinos 

taisyklės pagal tarptautinę ir nacionalinę 

teisę; 

Or. en 

 

 


