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3.7.2018 B8-0314/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže vo svojom uznesení z 

18.apríla 2018 o pokroku v súvislosti s 

globálnym paktom OSN o bezpečnej, 

riadenej a legálnej migrácii a globálnym 

paktom o utečencoch Parlament požaduje 

nekriminalizáciu humanitárnej pomoci, 

väčšie pátracie a záchranné kapacity pre 

ľudí v núdzi, poskytnutie väčších kapacít 

všetkými štátmi a uznanie podpory 

poskytovanej súkromnými subjektmi a 

mimovládnymi organizáciami pri 

vykonávaní záchranných operácií na mori 

a na pevnine; 

C. keďže trestné právo nie je vo 

výlučnej právomoci EÚ a naďalej 

podlieha zásadám proporcionality a 

subsidiarity; keďže nezávislosť súdnictva 

je základnou zásadou práva; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže Komisia vo svojom 

pracovnom dokumente o vyhodnotení 

REFIT balíka opatrení proti prevádzačom 

zvýraznila skutočnosť, že zlepšená 

výmena informácií a osvedčených 

postupov medzi prokurátormi, orgánmi 

presadzovania práva a občianskou 

spoločnosťou by mohla prispieť k 

zlepšovaniu súčasnej situácie a 

predchádzaniu kriminalizácie skutočnej 

humanitárnej pomoci; 

D. keďže Komisia vo svojom 

pracovnom dokumente o vyhodnotení 

REFIT balíka opatrení proti prevádzačom 

zdôraznila, že zlepšená výmena znalostí a 

osvedčených postupov medzi prokurátormi 

a orgánmi presadzovania práva by mohla 

prispieť k zlepšovaniu súčasnej 

neuspokojivej situácie; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže v článku 1 ods. 1 písm. b) 

smernice o napomáhaní sa nestanovuje 

povinnosť členských štátov zdržať sa 

ukladania sankcií za napomáhanie 

nelegálnemu pobytu v prípade, že 

neexistuje úmysel získať finančný zisk a 

keďže rámcové rozhodnutie neobsahuje 

povinné ustanovenia, ktorými by sa 

predchádzalo trestaniu činov s 

humanitárnym účelom alebo v núdzových 

situáciách; 

E. keďže v článku 1 ods. 1 písm. b) 

smernice o napomáhaní sa nestanovuje 

povinnosť členských štátov zdržať sa 

ukladania sankcií za napomáhanie 

nelegálnemu pobytu v prípade, že 

neexistuje úmysel získať finančný zisk a 

keďže rámcové rozhodnutie neobsahuje 

povinné ustanovenia, ktorými by sa 

predchádzalo trestaniu činov s 

humanitárnym účelom alebo v núdzových 

situáciách; keďže toto ustanovenie má za 

následok nejednoznačnú situáciu, ktorú je 

potrebné vyjasniť; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže článok 1 ods. 2 smernice 

zbytočne rozlišuje medzi základnými 

dôvodmi poskytovania pomoci; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že v súlade s 

Protokolom OSN o nelegálnom 

prevádzaní by sa humanitárna pomoc 

nemala kvalifikovať ako trestný čin; 

3. odporúča, aby sa v súlade s 

článkom 1 smernice kriminalizovala 

akákoľvek forma pomoci poskytnutá 

komukoľvek, kto nelegálne vstúpi na 

územie členského štátu alebo cezeň 

prechádza či sa na ňom zdržiava; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad veľmi 

slabou transpozíciou výnimky pre 

humanitárnu pomoc zo strany členských 

štátov, ktorá je stanovená v smernici o 

napomáhaní, a konštatuje, že táto výnimka 

by sa mala zaviesť ako ochrana pred 

trestným stíhaním proti jednotlivcom a 

organizáciám občianskej spoločnosti, 

ktoré pomáhajú migrantom z 

humanitárnych dôvodov; 

5. berie na vedomie veľmi slabú 

transpozíciu výnimky pre humanitárnu 

pomoc zo strany členských štátov, ktorá je 

stanovená v smernici o napomáhaní, v 

dôsledku právnej nejednoznačnosti 

takéhoto ustanovenia; s ohľadom na 

skutočnosť, že udeľovanie výnimiek z 

trestného práva je zvrchovaným právom 

každého členského štátu, vyzýva Komisiu, 

aby navrhla úpravu smernice 2002/90/ES 

zameranú na vypustenie článku 1 ods. 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0314/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva členské štáty, aby 

transponovali výnimku pre humanitárnu 

pomoc stanovenú v smernici o 

napomáhaní a zaviedli primerané systémy 

na monitorovanie presadzovania a 

účinného praktického uplatňovania 

balíka opatrení proti prevádzačom, a to 

zbieraním a zaznamenávaním informácií 

na ročnej báze o počte osôb zatknutých 

kvôli napomáhaniu na hranici a vo 

vnútrozemí, o počte začatých súdnych 

konaní, počte odsúdení spolu s 

informáciami o tom, ako sa o rozsudkoch 

rozhoduje a o dôvodoch ukončenia 

vyšetrovania; 

6. opätovne potvrdzuje, že 

mimovládne organizácie aj pri 

poskytovaní humanitárnej pomoci v 

medzinárodných vodách a/alebo na 

vonkajších pozemných hraniciach EÚ 

naďalej v plnej miere podliehajú všetkým 

uplatniteľným pravidlám podľa 

medzinárodného i vnútroštátneho práva; 

Or. en 

 

 


