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Pozmeňujúci návrh 1
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel
Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných 
práv, najmä na jej články 6, 7, 8, 11, 14, 
21 a 24,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z novembra 2018 
o zisteniach a odporúčaniach Osobitného 
výboru pre terorizmus (2018/2044(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Citácia 8 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie (SDEÚ) zo 6. 
októbra 2020 v spojených veciach C-
511/18, C-512/18 a C-520/18 La 
Quadrature du Net a i.,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na svoje uznesenie 
z 26. novembra 2019 o právach dieťaťa 
pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa1,
-------------
1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0066.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. 
júna 2020 o protestoch proti 
rasizmu po smrti Georgea Floyda2,

vypúšťa sa

--------------------- -------------
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0173.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na svoje uznesenie 
z 12. decembra 2018 o zisteniach 
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a odporúčaniach Osobitného výboru pre 
terorizmus,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Citácia 9 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na svoje uznesenie 
z 19. septembra 2019 o dôležitosti 
európskeho historického povedomia pre 
budúcnosť Európy,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na judikatúru 
Súdneho dvora o hromadnom sledovaní 
a uchovávaní údajov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na oznámenie Komisie 
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z 12. septembra 2018 s názvom Európa, 
ktorá chráni: iniciatíva s cieľom rozšíriť 
právomoci Európskej prokuratúry na boj 
proti cezhraničnej trestnej činnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv;

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí naďalej vychádzať z hodnôt, na 
ktorých bola EÚ založená a ktoré sú 
zakotvené v článku 2 ZEÚ vrátane zásad 
demokracie a právneho štátu, ako aj 
v Charte základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv;

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí naďalej vychádzať z hodnôt, na 
ktorých bola EÚ založená a ktoré sú 
zakotvené v článku 2 ZEÚ vrátane zásad 
demokracie, individuálnych slobôd a zásad 
právneho štátu, ako aj v Charte základných 
práv, vrátane práva na spravodlivý proces; 
keďže akékoľvek obmedzenia týchto práv 
musia byť v súlade so zásadou 
nevyhnutnosti (uznávajúc, že reakcia 
bezpečnostného charakteru na sociálny 
problém nemusí byť vždy primeraná), 
proporcionality a zákonnosti; keďže 
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Súdny dvor niekoľkokrát rozhodol, že 
plošné uchovávanie údajov a hromadné 
sledovanie elektronickej komunikácie 
alebo cestovných údajov nie je v súlade 
s Chartou základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv;

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv; keďže bezpečnosť je 
základným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv;

A. keďže bezpečnostná politika Únie 
musí vychádzať z hodnôt, na ktorých bola 
EÚ založená a ktoré sú zakotvené v článku 
2 ZEÚ vrátane zásad demokracie 
a právneho štátu, ako aj v Charte 
základných práv; keďže akékoľvek 
obmedzenie vykonávania týchto práv 
a slobôd musí umožňovať zákon, pričom 
sa musí dodržiavať podstata týchto práv 
a slobôd; za predpokladu dodržiavania 
zásady proporcionality možno zaviesť 
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obmedzenia len vtedy, ak je to nevyhnutné 
a skutočne to zodpovedá cieľom 
všeobecného záujmu, ktoré sú uznané 
Úniou, alebo ak je to potrebné na 
ochranu práv a slobôd iných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Aa. keďže verejná bezpečnosť by sa 
mala merať na základe skutočných 
incidentov a dôkazov, ako sú štatistiky 
o trestnej činnosti, nie na základe akéhosi 
pocitu neistoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Aa. keďže spolupráca v oblasti boja 
proti terorizmu, ako aj v oblasti 
predchádzania radikalizácii a násilnému 
extrémizmu a boja proti nim sú 
základným kameňom bezpečnosti v rámci 
našich hraníc; keďže tisíce zahraničných 
bojovníkov, ktorí bojovali za Islamský štát 
v Sýrii, sú ochotní vrátiť sa do Európy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Aa. keďže kľúčovým opatrením proti 
teroristickým hrozbám a nelegálnemu 
prisťahovalectvu sú prísnejšie kontroly 
vonkajších hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala priniesť 
primerané odpovede na rýchlo sa meniace 
výzvy v oblasti európskej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala Únii a jej 
orgánom vrátane príslušných agentúr 
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európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

SVV poskytnúť primerané nástroje, 
personál a finančné prostriedky na účinné 
riešenie existujúcich a vznikajúcich výziev 
v rýchlo sa meniacom kontexte hrozieb pre 
európsku bezpečnosť, a to aj so zreteľom 
na dôsledky krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; keďže Komisia označila 
za hlavné hrozby pre bezpečnosť 
počítačovú kriminalitu vrátane krádeže 
totožnosti, kybernetickú bezpečnosť, 
hybridné útoky, teroristické útoky 
a organizovaný zločin;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin; 
trvá na tom, že je dôležité pôsobiť proti 
rôznym aspektom zasahovania do 
demokratických procesov zo zahraničia, 
ako sú dezinformácie vrátane 
dezinformačných kanálov podobných 
médiám, prekrúcanie historických faktov, 
ako aj nepriame financovanie politických 
strán alebo nadácií, korupcia atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Isabel Santos
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť, z ktorých mnohé 
nadobudli v kríze spôsobenej pandémiou 
COVID-19 nový význam; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť, a to aj so zreteľom 
na dôsledky krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, pričom hlavnými 
identifikovanými hrozbami sú počítačová 
kriminalita vrátane krádeže totožnosti 
a výzvy v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, hybridných útokov, 
islamistických teroristických útokov 
a organizovanej trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a závažnú organizovanú 
trestnú činnosť, ako je obchodovanie 
s ľuďmi, obchodovanie so strelnými 
zbraňami, obchodovanie s drogami 
a finančná, hospodárska 
a environmentálna trestná činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Ramona Strugariu, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin;

B. keďže nová stratégia EÚ pre 
bezpečnostnú úniu by mala reagovať na 
rýchlo sa meniaci kontext hrozieb pre 
európsku bezpečnosť; keďže Komisia 
označila za hlavné výzvy počítačovú 
kriminalitu vrátane krádeže totožnosti, 
kybernetickú bezpečnosť, hybridné útoky, 
teroristické útoky a organizovaný zločin; 
zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť 
monitorovanie a ochranu dôležitej 
a kritickej komunikačne infraštruktúry, 
najmä podmorských internetových káblov 
z optických vlákien;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ba. keďže bezpečnostná stratégia EÚ 
v plne fungujúcom schengenskom 
priestore si vyžaduje aj silnú koordináciu 
a výmenu informácií medzi členskými 
štátmi a agentúrou Frontex s cieľom 
zaistiť bezpečné a dobre riadené vonkajšie 
hranice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ba. keďže teroristické útoky naďalej 
pripravujú ľudí o život a výrazne 
narúšajú život spoločnosti; keďže 
vzhľadom na nový trend, keď sú 
páchateľmi jednotlivci, a to niekedy len 
s krátkym časom radikalizácie a prípravy, 
je mimoriadne ťažké predchádzať 
teroristickým úkladom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov1;

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
sú na vzostupe teroristické útoky 
pravicových extrémistov;

_______________ _______________
1 Europol TE‑SAT 2020, s. 24. 1 Europol TE‑SAT 2020, s. 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Javier Zarzalejos, Ioan-Rareş Bogdan, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov1; 

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ, ale 
EÚ nedávno zažila tri ohavné útoky vo 
Francúzsku a Rakúsku, pri ktorých 
radikalizovaní islamisti zabili osem 
a zranili 22 osôb; keďže internet je 
jedným z hlavných nástrojov, ktoré 
teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu1, nábor 
nových členov a podnecovanie násilia;

--------------------- -------------
1 Europol TE‑SAT 2020, s. 24. 1 Europol TE-SAT 2020, s. 24

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov3;

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
viaceré útoky spáchané pravicovými 
extrémistami neboli oficiálne uznané za 
teroristické útoky3;

--------------------- -------------
3 Europol TE‑SAT 2020, s. 24. 3 Europol TE-SAT 2020, s. 66.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

C. keďže v rokoch 2018 a  2019 došlo 
k zníženiu počtu teroristických útokov 
v EÚ; keďže tento trend bol spôsobený 
najmä poklesom počtu útokov etnických 
nacionalistov a separatistov; keďže 
hrozba džihádistického terorizmu je 
naďalej vysoká a keďže v posledných 
rokoch narastá hrozba ľavicového aj 
pravicového terorizmu; keďže internet je 
jedným z hlavných nástrojov, ktoré 
teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Malik Azmani

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
hrozba džihádistických teroristických 
útokov zostáva naďalej veľkým 
problémom, pričom v poslednom čase sa 
množia aj útoky pravicových a ľavicových 
extrémistov; keďže terorizmus vo všetkých 
jeho formách a prejavoch je nutné 
odsúdiť a riešiť; keďže internet je jedným 
z hlavných nástrojov, ktoré teroristické 
organizácie využívajú na šírenie 
teroristického obsahu a nábor nových 
členov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov5; 

C. keďže islamistický terorizmus je 
stále veľkou hrozbou vzhľadom na to, že 
v roku 2020 sa v EÚ uskutočnilo 
niekoľko smrtiacich teroristických útokov; 
keďže internet je jedným z hlavných 
nástrojov využívaných na šírenie 
teroristického obsahu5;

--------------------- -------------
5 Europol TE‑SAT 2020, s. 24. 5 Europol TE‑SAT 2020, s. 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
tento trend sa nedávno zastavil z dôvodu 
prudkého nárastu islamských 
teroristických útokov v EÚ; keďže internet 
je jedným z hlavných nástrojov, ktoré 
teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov;

C. keďže v roku 2019 došlo k zníženiu 
počtu teroristických útokov v EÚ; keďže 
internet je jedným z hlavných nástrojov, 
ktoré teroristické organizácie využívajú na 
šírenie teroristického obsahu a nábor 
nových členov; keďže internet môže 
extrémistom alebo teroristom na celom 
svete umožňovať, aby sa navzájom spájali 
spôsobom, ktorý je často ťažké sledovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ca. keďže pri nedávnych 
islamistických teroristických útokoch, 
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ktoré sa vyskytli v Európe, sa preukázalo, 
že páchatelia na nelegálny vstup do EÚ 
často využívajú migračné trasy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ca. keďže v Európe sa naďalej 
objavujú nové formy organizovanej 
trestnej činnosti zamerané na využívanie 
meniacich sa zraniteľných miest 
spoločnosti a väčšina organizovaných 
zločineckých skupín sa zapája do 
viacerých druhov trestnej činnosti; keďže 
zisky organizovaných zločineckých skupín 
sa v EÚ odhadujú na 110 miliárd EUR 
ročne6, ale len približne 1 % týchto ziskov 
sa skonfiškuje; keďže existuje silné 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a korupciou; 

--------------------- -------------
6 Oznámenie Komisie z 24. júla 2020 
o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu, 
s. 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ca. keďže v Európe sa naďalej 
objavujú nové formy organizovanej 
trestnej činnosti zamerané na využívanie 
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meniacich sa zraniteľných miest 
spoločnosti a väčšina organizovaných 
zločineckých skupín sa zapája do 
viacerých druhov trestnej činnosti; keďže 
zisky organizovaných zločineckých skupín 
sa v EÚ odhadujú na 110 miliárd EUR 
ročne, ale približne len 1 % týchto ziskov 
sa skonfiškuje; keďže existuje silné 
prepojenie medzi organizovanou trestnou 
činnosťou a korupciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v roku 2019 začala Komisia 
postup v prípade nesplnenia povinnosti 
proti 23 členským štátom za 
nedodržiavanie smernice 2011/93/EÚ z 13. 
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 
detí a proti detskej pornografii;

D. keďže v roku 2019 začala Komisia 
postup v prípade nesplnenia povinnosti 
proti 23 členským štátom za 
nedodržiavanie smernice 2011/93/EÚ z 13. 
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 
detí a proti detskej pornografii; keďže 
členské štáty dosiahli pri vykonávaní 
smernice značný pokrok, pretrvávajú však 
problémy, najmä pokiaľ ide o prevenciu, 
trestné právo, ale aj ochranu, podporu 
a pomoc obetiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v roku 2019 začala Komisia 
postup v prípade nesplnenia povinnosti 
proti 23 členským štátom za 
nedodržiavanie smernice 2011/93/EÚ z 13. 
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 
detí a proti detskej pornografii7; 

D. keďže v roku 2019 začala Komisia 
postup v prípade nesplnenia povinnosti 
proti 23 členským štátom vo veci 
nedodržiavania smernice 2011/93/EÚ 
z 13. decembra 2011 o boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a proti detskej 
pornografii7; keďže členské štáty dosiahli 
pri vykonávaní smernice značný pokrok, 
pretrvávajú však problémy, najmä pokiaľ 
ide o prevenciu, trestné právo, ale aj 
ochranu, podporu a pomoc obetiam;

--------------------- -------------
7 COM(2020) 619 final, Správa Komisie na 
základe smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0
619.

7 COM(2020) 619 final, Správa Komisie na 
základe smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0
619.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podľa správy Komisie 
uverejnenej 30. septembra 20208 sa vo 
väčšine členských štátov zistili veľké 
nedostatky vo vykonávaní smernice (EÚ) 
2017/541 o boji proti terorizmu;
-------------
8 COM(2020) 619 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Da. keďže v dôsledku krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 hľadajú 
páchatelia trestných činov nové spôsoby, 
ako nelegálne prevádzať neregulárnych 
migrantov do EÚ, pričom presúvajú trasy 
a zneužívajú hospodársku zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania;

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania; 
keďže obchodovanie s ľuďmi je hlboko 
prepojené s prevádzačstvom migrantov 
vzhľadom na to, že počas tranzitu, ale aj 
na mieste určenia môže dochádzať 
k vykorisťovaniu a zneužívaniu, a to aj 
v prípadoch, že tomu na začiatku 
predchádzal súhlas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania9;

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším účelom obchodovania 
s ľuďmi v EÚ, avšak vo viacerých 
členských štátoch bol zaznamenaný nárast 
obchodovania s ľuďmi na účely 
pracovného vykorisťovania9;

--------------------- -------------
9 Tretia správa o pokroku dosiahnutom 
v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2020), 
ako sa to vyžaduje podľa článku 20 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania 
(SWD(2020)0226), s. 3.

9 Tretia správa o pokroku dosiahnutom 
v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2020), 
ako sa to vyžaduje podľa článku 20 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania 
(SWD(2020)0226), s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania;

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania; 
keďže počet trestných stíhaní a rozsudkov 
zostáva vzhľadom na vykazovaný počet 
obetí nízky a keďže vplyvom pandémie 
COVID-19 sa tento problém ešte zhoršil, 
pretože dochádza k oneskoreniam pri 
identifikácii obetí a objavujú sa prekážky 
v prístupe k spravodlivosti, pomoci 
a podpore; keďže trestná činnosť sa čoraz 
väčšmi presúva do elektronického 
priestoru;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania11;

E. keďže sexuálne vykorisťovanie je 
naďalej najčastejším motívom 
obchodovania s ľuďmi v EÚ, avšak vo 
viacerých členských štátoch bol 
zaznamenaný nárast obchodovania s ľuďmi 
na účely pracovného vykorisťovania11, 
a keďže prevádzanie migrantov môže 
viesť k obchodovaniu s ľuďmi vzhľadom 
na to, že počas tranzitu, ale aj na mieste 
určenia môže dochádzať 
k vykorisťovaniu a zneužívaniu, a to aj 
v prípade počiatočného súhlasu; keďže 
terčom sexuálneho vykorisťovania 
a súvisiaceho obchodovania s ľuďmi sú 
v drvivej väčšine prípadov dievčatá 
a dospelé ženy; keďže balík opatrení proti 
sprostredkovateľom (smernica Rady 
2002/90/ES a rámcové rozhodnutie Rady 
2002/946/SVV) je dôležitým nástrojom 
prijatým na boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu;

--------------------- -------------
11 Tretia správa o pokroku dosiahnutom 
v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2020), 
ako sa to vyžaduje podľa článku 20 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania 
(SWD(2020)0226), s. 3.

11 Tretia správa o pokroku dosiahnutom 
v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2020), 
ako sa to vyžaduje podľa článku 20 
smernice 2011/36/EÚ o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania 
(SWD(2020)0226), s. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže maloobchodná hodnota 
trhu s nelegálnymi drogami v EÚ sa 
odhaduje na približne 30 miliárd EUR 
ročne a zisk z obchodovania s nelegálnymi 
drogami predstavuje jeden z hlavných 
zdrojov príjmu organizovaných 
zločineckých skupín;

F. keďže podľa správ EMCDDA 
a Europolu je trh s nelegálnymi drogami 
v EÚ čoraz zložitejší, adaptívnejší 
a inovatívnejší a jeho maloobchodná 
hodnota sa odhaduje na približne 30 
miliárd EUR ročne, pričom zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín; keďže počet úmrtí súvisiacich 
s drogami v Európe stabilne presahuje 
úroveň 9 000 ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ sa odhaduje 
na približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín;

F. keďže podľa správ EMCDDA 
a Europolu sa maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ odhaduje na 
približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín; keďže počet úmrtí súvisiacich 
s drogami v Európe stabilne presahuje 
úroveň 9 000 ročne; keďže užívanie drog 
naďalej ostáva dôležitou otázkou 
verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Nicola Procaccini
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ sa odhaduje 
na približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín;

F. keďže maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ sa odhaduje 
na približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín; keďže príjmy pochádzajúce z trhu 
s drogami často využívajú organizované 
zločinecké skupiny vrátane teroristických 
skupín na financovanie iných 
nezákonných činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ sa odhaduje 
na približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín;

F. keďže maloobchodná hodnota trhu 
s nelegálnymi drogami v EÚ sa odhaduje 
na približne 30 miliárd EUR ročne a zisk 
z obchodovania s nelegálnymi drogami 
predstavuje jeden z hlavných zdrojov 
príjmu organizovaných zločineckých 
skupín; keďže užívanie drog predstavuje 
dôležitý a čoraz väčší problém v oblasti 
verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Fa. keďže Europol v roku 2019 
naďalej zabezpečoval pre členské štáty 
operačnú analýzu a spracovanie 
príspevkov, ako aj aktívnu podporu pri 
ostro sledovaných vyšetrovaniach v troch 
oblastiach, ktoré predstavujú sústavnú 
hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Únie, 
a to v oblasti počítačovej kriminality, 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
a terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ga. keďže vykonávanie smerníc 
o procesných zárukách prijatých na 
zabezpečenie spravodlivosti v trestnom 
konaní nie je uspokojivé, čo má vplyv na 
vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi 
súdnymi orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
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online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy zločinci nachádzajú nové 
spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, presúvajú trasy 
využívané na pašovanie a zneužívajú 
ekonomickú zraniteľnosť;

online, pričom v príslušných správach sa 
odhaduje zvýšenie výskytu detskej 
pornografie v niektorých členských 
štátoch až o 25 %; keďže výskyt domáceho 
násilia, najmä násilia na ženách a deťoch, 
sa v tomto období značne zvýšil; keďže sa 
ukázalo, že pandémia má významný vplyv 
na prostredie závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti a terorizmu v Európe 
v oblastiach, ako sú počítačová 
kriminalita, falšovanie tovaru 
a organizovaná majetková trestná 
činnosť12; keďže v dôsledku krízy zločinci 
nachádzajú nové spôsoby zneužívania 
zraniteľnosti neregulárnych migrantov, 
presúvajú trasy využívané na prevádzanie 
a zneužívajú ekonomickú zraniteľnosť; 
keďže kríza spôsobuje oneskorenia 
a bráni prístupu k spravodlivosti, pomoci 
a podpore;

--------------------- -------------
12 Správa Europolu na tému Ako trestná 
činnosť súvisiaca s pandémiou COVID-
19 infikovala v roku 2020 Európu (11. 
novembra 2020).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy zločinci nachádzajú nové 
spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, presúvajú trasy 
využívané na pašovanie a zneužívajú 

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 viedla k väčšiemu šíreniu 
detskej pornografie online, pričom 
v príslušných správach sa odhaduje 
zvýšenie výskytu detskej pornografie 
v niektorých členských štátoch až 
o 25 %15; keďže Národné centrum USA 
pre nezvestné a vykorisťované deti 
(NCMEC) oznámilo v celosvetovom 
meradle 106 % zvýšenie výskytu detskej 
pornografie v priebehu jedného mesiaca; 
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ekonomickú zraniteľnosť; keďže sa predpokladá, že skutočná 
hodnota je výrazne vyššia ako uvedená 
hodnota; 

15 Oznámenie Komisie o stratégii EÚ pre 
účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy zločinci nachádzajú nové 
spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, presúvajú trasy 
využívané na pašovanie a zneužívajú 
ekonomickú zraniteľnosť;

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, ktoré 
žijú so svojím zneužívateľom, sa v tomto 
období značne zvýšil; keďže v dôsledku 
krízy zločinci nachádzajú nové spôsoby 
zneužívania zraniteľnosti neregulárnych 
migrantov, presúvajú trasy využívané na 
prevádzanie a zneužívajú ekonomickú 
zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Isabel Santos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
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výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy zločinci nachádzajú nové 
spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, presúvajú trasy 
využívané na pašovanie a zneužívajú 
ekonomickú zraniteľnosť;

výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže sa 
stále hľadajú nové formy obchodovania 
s drogami, čo orgánom
presadzovania práva sťažuje konanie; 
keďže v dôsledku krízy zločinci 
nachádzajú nové spôsoby zneužívania 
zraniteľnosti neregulárnych migrantov, 
presúvajú trasy využívané na prevádzanie 
a zneužívajú ekonomickú zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy zločinci nachádzajú nové 
spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, presúvajú trasy 
využívané na pašovanie a zneužívajú 
ekonomickú zraniteľnosť;

H. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila výskyt 
niektorých trestných činov, napríklad 
výroby a distribúcie detskej pornografie 
online; keďže 70 % až 85 % zneužívaných 
detí pozná svojho zneužívateľa a prevažná 
väčšina týchto detí je obeťou ľudí, ktorým 
dôverujú; keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil; keďže 
v dôsledku krízy sa zhoršila aj situácia 
neregulárnych migrantov, čo zločincom 
prinieslo ešte viac príležitostí nachádzať 
nové spôsoby zneužívania zraniteľnosti 
neregulárnych migrantov, pričom 
presúvajú trasy využívané na prevádzanie 
a zneužívajú ekonomickú zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže nenávistné prejavy, 
rasizmus, xenofóbia a sexizmus online aj 
offline zohrávajú úlohu pri vytváraní 
prostredia neistoty, obťažovania, 
kybernetického obťažovania a rodovo 
motivovaného násilia; keďže podľa 
prieskumov a správ agentúry FRA je 
obeťou kybernetického obťažovania 
jedna z piatich žien; keďže jedna z troch 
žien v Európe zažila fyzické alebo 
sexuálne násilie, čo znamená pre ženy 
v celej Európe veľkú neistotu; keďže 
výskyt správ o prípadoch domáceho 
násilia páchaného na ženách a deťoch sa 
od začiatku pandémie výrazne zvýšil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Hb. keďže počas krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 sa zvýšil výskyt 
počítačovej kriminality a podvodov na 
spotrebiteľoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Hc. keďže právo na bezpečnosť 
uvedené v článku 6 charty sa v súlade 
s článkom 7 EDĽP vzťahuje na ochranu 
pred neprimeraným zadržiavaním, 
prehľadávaním a inými zásahmi štátnych 
orgánov a nejde o právo na verejnú 
bezpečnosť; keďže politiky v oblasti 
verejnej bezpečnosti musia byť v súlade 
s právom na súkromie alebo inými 
základnými právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hd. keďže 18 členských štátov prijalo 
v dôsledku pandémie COVID-19 od marca 
do júna 2020 opatrenia na prepustenie 
ľudí z ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody13, čím uznali ohrozenie zdravia 
a života ľudí zadržiavaných a pracujúcich 
vo väzenských zariadeniach, najmä vo 
väzenských zariadeniach trpiacich 
chronickým preplnením, kde nie je možné 
reálne uplatňovať sociálny odstup 
a zabezpečiť primeraný prístup 
k zdravotníckym službám;

--------------------- -------------
13https://www.europarl.europa.eu/RegDat
a/etudes/BRIE/2020/651976/EPRS_BRI(2
020)651976_EN.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže sexuálny nátlak 
a vydieranie detí online uľahčuje 
rozšírená dostupnosť elektronických 
zariadení a čoraz väčší počet detí 
a dospievajúcich sa stáva obeťou online 
groomingu, v rámci ktorého vytvárajú 
explicitný obsah a ten neskôr slúži na 
sexuálne vykorisťovanie, najmä 
prostredníctvom vydierania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže výskyt domáceho násilia, 
najmä násilia na ženách a deťoch, sa 
v tomto období značne zvýšil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže v dôsledku krízy zločinci 
nachádzajú nové spôsoby zneužívania 
zraniteľnosti neregulárnych migrantov, 
presúvajú trasy využívané na prevádzanie 
a zneužívajú ekonomickú zraniteľnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže technologický vývoj, ako je 
šifrovanie medzi koncovými zariadeniami 
a temný web, na jednej strane ponúka 
výhody z hľadiska ochrany údajov 
a kybernetickej bezpečnosti, zároveň ale 
uľahčuje cezhraničnú komunikáciu 
medzi páchateľmi trestných činov 
a zároveň sťažuje odhaľovanie trestných 
činov a stíhanie ich páchateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ma. keďže súčasťou vyšetrovania 
väčšiny trestných činov sú údaje, ktoré sa 
uchovávajú elektronicky (tzv. elektronické 
dôkazy); keďže príslušné orgány často 
čelia praktickým ťažkostiam pri získavaní 
príslušných údajov v dôsledku toho, že ich 
často uchovávajú poskytovatelia služieb so 
sídlom mimo územia členského štátu, 
v ktorom došlo k spáchaniu trestného 
činu alebo v ktorom má páchateľ 
bydlisko; keďže postup v rámci 
existujúcich nástrojov, ako sú vzájomná 
právna pomoc a európsky vyšetrovací 
príkaz, je pomerne pomalý a v čase, keď 
sa žiadosť dostane k poskytovateľovi 
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služieb, sú príslušné údaje už často 
vymazané; keďže spoluzákonodarcovia 
v súčasnosti rokujú o legislatívnom balíku 
týkajúcom sa elektronických dôkazov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže Súdny dvor Európskej únie 
vo svojom rozsudku v spojenej veci La 
Quadrature du Net a i. postupoval 
v súlade so svojou vlastnou judikatúrou 
vo veci Tele21, podľa ktorej je povolené 
len tzv. cielené uchovávanie údajov 
obmedzené na konkrétne osoby alebo 
konkrétnu zemepisnú oblasť; keďže však 
Súdny dvor uviedol, že v prípade IP adries 
pridelených zdroju komunikácie je pod 
podmienkou prísnych záruk možné ich 
všeobecné a nediferencované uchovávanie 
na účely boja proti závažnej trestnej 
činnosti a vážnym hrozbám pre verejnú 
bezpečnosť; keďže Súdny dvor ďalej 
potvrdil zásadu vnútroštátnej procesnej 
autonómie, pokiaľ ide o prípustnosť 
a posudzovanie dôkazov na 
vnútroštátnych súdoch14;

--------------------- -------------
14 Rozsudok Súdneho dvora Európskej 
únie v spojených veciach C-203/15 a C-
698/15 (Tele2).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Oa. keďže Europol v roku 2019 
naďalej zabezpečoval pre členské štáty 
operačnú analýzu a spracovanie 
príspevkov a naďalej im poskytoval 
aktívnu podporu pri ostro sledovaných 
vyšetrovaniach v troch oblastiach, ktoré 
predstavujú sústavnú hrozbu pre 
vnútornú bezpečnosť Únie, a to v oblasti 
počítačovej kriminality, závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti 
a terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Pa. keďže v roku 2019 mala prümská 
sieť vo všetkých databázach členských 
štátov k dispozícii na porovnanie viac ako 
9,2 milióna profilov DNA, pričom v tomto 
roku sa uskutočnilo viac ako 2,2 milióna 
prípadov vyhľadávania DNA; keďže 
v roku 2019 bolo zaznamenaných takmer 
400 000 prípadov vyhľadávania odtlačkov 
prstov a 10 000 overených pozitívnych 
lustrácií a viac ako 16 miliónov prípadov 
vyhľadávania údajov o evidencii 
vozidiel15;

--------------------- -------------

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Qa. keďže justičná spolupráca 
v trestných veciach je kľúčovým prvkom 
bezpečnostného rámca; keďže je zároveň 
základom na vytvorenie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; keďže jej 
nesprávne fungovanie by mohlo mať 
ničivé účinky na fungovanie 
schengenského priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ra. keďže justičná spolupráca 
v trestných veciach v Únii je založená na 
zásade vzájomného uznávania rozsudkov 
a súdnych rozhodnutí. keďže vzájomné 
uznávanie je výsledkom vzájomnej dôvery 
medzi členskými štátmi a kľúčom 
k hladkému fungovaniu nástrojov 
justičnej spolupráce je posilnenie dôvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. domnieva sa, že súčasný aj budúci 
európsky projekt je založený na myšlienke 
otvorenej spoločnosti, ktorá odmieta 
nacionalizmus založený na 
exkluzivistickom chápaní národnej 
identity, neznášanlivosť, xenofóbiu, 
rasizmus, antisemitizmus, islamofóbiu 
a náboženský fundamentalizmus, pokiaľ 
oslabujú európsku myšlienku politiky 
založenej na ľudských právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

1. berie na vedomie novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 1



PE660.387v02-00 38/126 AM\1219304SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
v tejto oblasti účinne vykonávať existujúce 
právne predpisy EÚ; súhlasí s Komisiou, 
že vo viacerých oblastiach sú potrebné 
legislatívne aj nelegislatívne iniciatívy; 
opakovane zdôrazňuje, že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

1. berie na vedomie novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu 
vrátane vplyvu v oblasti základných práv 
a rizika diskriminácie; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatočným 
demokratickým dohľadom nad 
spravodajskými službami a ich 
nadnárodnou spoluprácou v Európe 
a nad čoraz väčším využívaním informácií 
získaných prostredníctvom opatrení na 
sledovanie v trestných vyšetrovaniach 
a konaniach; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
agentúry FRA pri hodnotení dodržiavania 
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základných práv; pripomína, že je 
potrebné ex post posudzovať vplyv 
účinnosti opatrení, a to aj z hľadiska 
dodržiavania základných práv, zásady 
rovnosti pred zákonom a zásad právneho 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

1. berie na vedomie novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené dôkladné, komplexné 
a nezaujaté posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
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nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

nadväzné opatrenia prostredníctvom 
legislatívnych iniciatív; zdôrazňuje, že ku 
každému novému legislatívnemu návrhu 
treba pripojiť posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre bezpečnostnú 
úniu a zdôrazňuje, že treba účinne 
vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa 
zistili nedostatky regulačného rámca, 
prijať nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych 
iniciatív; zdôrazňuje, že treba 
zhodnotiť účinnosť existujúcich 
opatrení a že ku každému novému 
legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie 
vplyvu;

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, 
že treba účinne vykonávať 
existujúce právne predpisy EÚ 
a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, 
prijať nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych 
iniciatív; zdôrazňuje, že treba 
zhodnotiť účinnosť existujúcich 
opatrení a že ku každému novému 
legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie 
vplyvu; okrem toho zdôrazňuje, že 
opatrenia v rámci stratégie pre 
bezpečnostnú úniu musia byť 
dostatočne pružné, aby umožňovali 
reagovať na ustavične sa meniace 
okolnosti a zmeny spôsobov 
fungovania zločineckých 
organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Maria Grapini

Návrh uznesenia
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Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca, prijať 
nadväzné opatrenia vo forme 
legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív; 
zdôrazňuje, že treba zhodnotiť účinnosť 
existujúcich opatrení a že ku každému 
novému legislatívnemu návrhu musí byť 
pripojené komplexné posúdenie vplyvu;

1. víta novú stratégiu pre 
bezpečnostnú úniu a zdôrazňuje, že treba 
účinne vykonávať existujúce právne 
predpisy EÚ a v prípadoch, kde sa zistili 
nedostatky regulačného rámca a rámca 
presadzovania práva, prijať nadväzné 
opatrenia vo forme legislatívnych 
a nelegislatívnych iniciatív; zdôrazňuje, 
že treba zhodnotiť účinnosť existujúcich 
opatrení a že ku každému novému 
legislatívnemu návrhu musí byť pripojené 
komplexné posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že nové a vyvíjajúce sa 
technológie, ako sú umelá inteligencia, 
veľké dáta a internet vecí, prenikajú do 
všetkých aspektov našej bezpečnosti 
a prinášajú nové výzvy a hrozby v oblasti 
bezpečnosti; pripomína, že Európa je 
technologicky závislá a zaostáva v rozvoji 
umelej inteligencie a nových technológií; 
vyzýva Komisiu, aby aktívne plánovala 
výskum, vývoj a zavádzanie nových 
technológií na zaistenie našej bezpečnosti 
pri plnom rešpektovaní základných práv 
a európskych hodnôt;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
ambiciózny akčný plán pre európsku 
demokraciu zameraný najmä na riešenie 
dezinformácií, ktoré predstavujú veľkú 
výzvu a ohrozenie vnútornej bezpečnosti; 
navrhuje zriadiť európsku agentúru na 
ochranu demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Fabienne Keller, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že strategickou 
zložkou budúcej európskej bezpečnosti 
a kľúčovou zložkou európskej strategickej 
odolnosti je infraštruktúra 5G; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala plán budovania 
európskej technológie 5G vrátane 
financovania jej rozvoja v Európe a plán 
postupného ukončenia využívania 
a nahradenia technológie 5G z tretích 
krajín, ktoré nedodržiavajú základné 
práva a európske hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. zdôrazňuje, že terorizmus bez 
ohľadu na jeho povahu (džihádistický, 
pravicový, ľavicový) môže vážne 
ohrozovať demokratické spoločnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad mnohými 
obeťami najmä pravicového extrémizmu 
a džihádistických útokov za posledné 
roky; vyzdvihuje dôležitú prácu orgánov 
presadzovania práva, ktorá viedla 
k zmareniu mnohých útokov, ale 
konštatuje, že teroristická hrozba v EÚ je 
naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, aby pre 
EÚ predložila nový program na boj proti 
terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
rôznymi faktormi teroristických hrozieb, 
najmä faktormi uvedenými v správach 
Europolu TE-SAT; opakovane zdôrazňuje, 
že boj proti terorizmu si vyžaduje 
koordinovanú reakciu a spoluprácu 
v rámci členských štátov aj medzi nimi; 
opakuje svoju výzvu na nové prístupy 
k spolupráci založené na vzájomnej 
dôvere a výmene informácií medzi 
príslušnými orgánmi vrátane 
spravodajských služieb, ktoré disponujú 
informáciami cennými na účinný boj proti 
terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej naliehavá, pričom 
hlavným problémom je džihádistický 
terorizmus; vyzýva Komisiu, aby pre EÚ 
predložila nový program boja proti 
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rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; víta zámer 
Komisie predložiť nový program EÚ 
na boj proti terorizmu, v ktorom sa bude 
zaoberať teroristickými hrozbami na 
základe rôznych faktorov, napríklad 
faktorov uvedených v správach Europolu 
TE-SAT, a žiada, aby išlo o plne 
komplexný program, ktorý bude zahŕňať 
opatrenia a kroky v oblasti koordinácie, 
spolupráce a výmeny informácií medzi 
členskými štátmi o financovaní terorizmu, 
boji proti radikalizácii offline i online, 
o prevencii a vzdelávaní, o boji proti 
nenávistným prejavom, rasizmu 
a neznášanlivosti a o ochrane a podpore 
obetí terorizmu; dôrazne vyzýva Komisiu, 
aby v súvislosti s akýmikoľvek budúcimi 
legislatívnymi návrhmi v oblasti boja proti 
terorizmu systematicky vykonávala 
posúdenia vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; pripomína, že 
terčom teroristov sú naše spoločné 
hodnoty a spôsob života európskych 
občanov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila úplné a rýchle vykonávanie 
smernice (EÚ) 2017/541 o boji proti 
terorizmu vo všetkých členských štátoch; 
vyzýva Komisiu, aby predložila nový 
program EÚ na boj proti terorizmu, 
v ktorom sa bude zaoberať teroristickými 
hrozbami na základe rôznych faktorov, 
napríklad faktorov uvedených v správach 
Europolu TE-SAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový pakt EÚ v oblasti boja 
proti terorizmu, ktorý schvália politické 
skupiny Európskeho parlamentu a prijme 
Rada a v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT; 
zdôrazňuje potrebu koordinovanejšieho 
prístupu Únie k riešeniu otázky 
zmiešaných migračných tokov, ktoré 
využívajú zahraniční teroristickí bojovníci 
na vstup do Európskej únie; zdôrazňuje, 
že v záujme zníženia bezpečnostného 
rizika je nevyhnutné posilniť kontrolu 
vonkajších hraníc a zároveň zachovať 
celistvosť schengenského priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba v EÚ 
je naďalej vysoká, najmä v dôsledku 
rozsiahleho vzniku násilných pravicovo-
extrémistických polovojenských skupín 
a sietí; vyzýva Komisiu, aby predložila 
nový program EÚ na boj proti terorizmu, 
v ktorom sa bude zaoberať teroristickými 
hrozbami na základe rôznych faktorov, 
napríklad faktorov uvedených v správach 
Europolu TE-SAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Maria Grapini
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká, a preto je 
potrebné zintenzívniť úsilie v oblasti 
koordinácie a spolupráce na 
vnútroštátnej, regionálnej aj 
medzinárodnej úrovni; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT; 
zdôrazňuje, že je potrebné zohľadniť 
rozšírenie právomocí Európskej 
prokuratúry o vyšetrovanie a stíhanie 
cezhraničného terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Nicola Procaccini
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT;

2. konštatuje, že teroristická hrozba 
v EÚ je naďalej vysoká; vyzýva Komisiu, 
aby predložila nový program EÚ na boj 
proti terorizmu, v ktorom sa bude zaoberať 
teroristickými hrozbami na základe 
rôznych faktorov, napríklad faktorov 
uvedených v správach Europolu TE-SAT 
s osobitným zameraním na islamistický 
terorizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uplatňovali holistický prístup 
k prevencii radikalizácie a k boju proti 
nej, v rámci ktorého sa budú spájať 
bezpečnostné, vzdelávacie, sociálne, 
kultúrne a antidiskriminačné politiky; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby na tento 
účel účinnejšie využívala finančné 
prostriedky EÚ tak, že zabezpečí 
komplementárnosť a súdržnosť, najmä 
medzi Fondom pre vnútornú bezpečnosť 
a inými fondmi a programami, 
a vypracuje metodiky na posudzovanie 
účinnosti programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Dragoş Tudorache



AM\1219304SK.docx 49/126 PE660.387v02-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 2a. pripomína, že boj proti 
financovaniu terorizmu je jednou 
z kľúčových priorít z hľadiska rozloženia 
zločineckých a teroristických organizácií 
a zdrojov ich financovania; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby prijali konkrétne 
opatrenia zamerané na rozšírenie 
právomocí Európskej prokuratúry o boj 
proti terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 2a. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o koordináciu 
opatrení na vonkajších hraniciach 
s cieľom zlepšiť riadenie schengenského 
priestoru vrátane krízového riadenia 
v oblasti bezpečnosti, a to najmä 
zavedením nového zloženia Rady pre 
vnútornú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby uplatňovali holistický prístup 
k prevencii radikalizácie a k boju proti 
nej, v rámci ktorého sa budú spájať 
bezpečnostné, vzdelávacie a sociálne 
politiky; opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
na tento účel účinnejšie využívala 
finančné prostriedky EÚ tak, že zabezpečí 
komplementárnosť a súdržnosť, najmä 
medzi Fondom pre vnútornú bezpečnosť 
a inými fondmi a programami, 
a vypracuje metodiky na posudzovanie 
účinnosti programov; poukazuje na to, že 
medzi osvedčené postupy na úrovni 
členských štátov patrí aj práca 
v miestnych komunitách, komunitná 
politika, integrácia jazykov a hodnôt 
a celoživotné vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uplatňovali holistický prístup 
k prevencii radikalizácie a k boju proti 
nej, v rámci ktorého sa budú spájať 
bezpečnostné, vzdelávacie, sociálne, 
kultúrne a antidiskriminačné politiky so 
zapojením všetkých príslušných 
zainteresovaných strán vrátane 
občianskych komunitných iniciatív; 
opakuje svoju výzvu Komisii, aby na tento 
účel účinnejšie využívala finančné 
prostriedky EÚ a vypracovala metodiky na 
posudzovanie účinnosti programov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uplatňovali holistický prístup 
k prevencii radikalizácie a náboženského 
extrémizmu, v rámci ktorého sa budú 
spájať bezpečnostné, vzdelávacie 
a sociálne politiky; konštatuje, že mnohé 
z iniciatív v oblasti tzv. deradikalizácie sa 
ukázali ako neúčinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Javier Zarzalejos, Ioan-Rareş Bogdan, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať 
základné práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické trestné činy 
vymedzené v smernici (EÚ) 2017/541; 
zdôrazňuje preto, že je potrebné posilniť 
kapacity jednotky EÚ pre nahlasovanie 
internetového obsahu v rámci Europolu 
(EU IRU), ktorá odhaľuje a vyšetruje 
teroristický a násilný extrémistický obsah 
a upozorňuje naň príslušných partnerov; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení 
aj so zapojením poskytovateľov 
hostingových služieb, ktorých služby sa 
zneužívajú na šírenie teroristického 
obsahu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
domnieva sa, že na riešenie základných 
príčin radikalizácie má rozhodujúci 
význam boj proti sociálnym nerovnostiam; 
zdôrazňuje, že na riešenie týchto javov 
treba zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva; vyzýva na urýchlené prijatie 
návrhu nariadenia o teroristickom obsahu 
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online;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

pripomína, že prítomnosť teroristického 
obsahu na internete síce nie je jediným 
faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať 
základné práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť 
rýchle odhaľovanie a úplné 
odstraňovanie teroristického obsahu 
online na základe jasných právnych 
ustanovení vrátane záruk a ľudského 
preskúmania a zdôrazňuje, že hoci sa 
v tejto súvislosti dosiahol určitý pokrok, je 
potrebné zvýšiť angažovanosť podnikov; 
požaduje transparentné mechanizmy, 
ktoré umožnia rýchlu identifikáciu 
a nahlasovanie teroristického obsahu na 
internete, a to, aby občania mohli 
nahlásiť takýto obsah; vyzýva na 
posilnenie jednotky Europolu pre 
nahlasovanie internetového obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 3. pripomína, že prítomnosť 
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teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať 
základné práva;

teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že treba zaviesť a vykonávať 
kombináciu legislatívnych 
a nelegislatívnych opatrení, ktorých 
cieľom bude prispieť k ochrane verejnej 
bezpečnosti a ktorými by sa mali zaviesť 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv; tieto záruky by mali 
zahŕňať právo na rešpektovanie 
súkromného života a na ochranu 
osobných údajov, právo na účinnú súdnu 
ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Marina Kaljurand

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať 
základné práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že treba zaviesť a vykonávať 
kombináciu legislatívnych 
a nelegislatívnych opatrení s cieľom 
prispieť k ochrane verejnej bezpečnosti; 
týmito opatreniami by sa mali zaviesť 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv vrátane práva na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, práva na 
účinnú súdnu ochranu a práva na 
slobodu prejavu vrátane slobody prijímať 
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a rozširovať informácie, ako aj práva na 
slobodu podnikania a na zásadu 
nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, najmä mladých 
ľudí, z ktorých niektorí spáchali 
teroristické činy; zdôrazňuje, že na riešenie 
tohto javu treba zaviesť a vykonávať 
kombináciu legislatívnych 
a nelegislatívnych opatrení, pričom sa 
musia plne rešpektovať základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
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práva; práva a ústavné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať 
základné práva;

3. pripomína, že prítomnosť 
teroristického obsahu na internete síce nie 
je jediným faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje potrebu riešiť tento jav pri 
plnom dodržiavaní základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že prítomnosť teroristického 
obsahu na internete síce nie je jediným 
faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie tohto javu treba 
zaviesť a vykonávať kombináciu 
legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, 
pričom sa musia plne rešpektovať základné 
práva;

3. pripomína, že prítomnosť teroristického 
obsahu na internete síce nie je jediným 
faktorom, ale je katalyzátorom 
radikalizácie jednotlivcov, z ktorých 
niektorí spáchali teroristické činy; 
zdôrazňuje, že na riešenie a predchádzanie 
tohto javu treba zaviesť a vykonávať 
kombináciu legislatívnych 
a nelegislatívnych opatrení, pričom sa 
musia plne rešpektovať základné práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 3a. zdôrazňuje, že falošné správy 
a dezinformácie, najmä ak sa podporujú 
využívaním nových technológií, ako sú 
umelá inteligencia a tzv. deepfake, ktoré 
nasadzujú či už štátne alebo neštátne 
subjekty, predstavujú zásadnú hrozbu pre 
našu demokraciu a bezpečnosť; vyjadruje 
zdesenie nad tým, ako povrchne Komisia 
pristupuje k takejto závažnej 
bezpečnostnej hrozbe; vyzýva Komisiu, 
aby boj proti falošným správam 
a dezinformáciám urobila ústredným 
pilierom našej stratégie pre bezpečnostnú 
úniu, a to aj pridelením primeraných 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva, že boj proti hybridným 
hrozbám, ktorých cieľom je oslabovať 
sociálnu súdržnosť a podkopávať dôveru 
v inštitúcie, patrí spolu s posilnením 
odolnosti EÚ k dôležitým prvkom stratégie 
pre bezpečnostnú úniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. víta kľúčové opatrenia v oblasti 
boja proti hybridným hrozbám, ktoré 
stanovila Komisia – od včasného 
odhaľovania cez analýzu, šírenie 
informovanosti, budovanie odolnosti 
a prevenciu až po krízovú reakciu 
a zvládanie následkov –, teda začlenenie 
hybridných aspektov do širšej tvorby 
politík. podporuje takisto začlenenie 
aspektu odstrašujúceho účinku do 
prístupu EÚ k boju proti hybridným 
hrozbám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. berie na vedomie plán Komisie 
dokončiť revíziu smernice o sieťových 
a informačných systémoch a načrtnúť 
strategické priority kybernetickej 
bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby EÚ 
mohla predvídať vznikajúce hrozby 
a reagovať na ne; uznáva potrebu 
spoločnej kybernetickej jednotky ako 
platformy na štruktúrovanú 
a koordinovanú spoluprácu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie výzvu predsedu 
Rady na vytvorenie európskeho inštitútu 
na školenie imámov s cieľom obmedziť 
nenávistné prejavy a predchádzať 
terorizmu; zdôrazňuje však, že v boji proti 
radikálnemu islamizmu v Európe ešte 
treba vykonať veľa práce; vyzýva 
Komisiu, aby v spolupráci s Radou 
pripravila účinnú stratégiu na 
skoncovanie s radikálnym islamizmom 
v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína, že sloboda 
náboženského vyznania a sloboda prejavu 
sú základné práva, ktoré sú stanovené 
v článkoch 10 a 11 Charty základných 
práv Európskej únie; v súvislosti 
s nedávnymi nábožensky motivovanými 
teroristickými útokmi vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby dodržiavali tieto 
základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Assita Kanko
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby plne 
vykonávali smernicu (EÚ) 2016/681 
z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo 
záznamov o cestujúcich (PNR) na účely 
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania 
a stíhania teroristických trestných činov 
a závažnej trestnej činnosti; žiada, aby sa 
smernica aktualizovala a zahŕňala aj iné 
cezhraničné druhy dopravy, ako sú 
medzinárodné vlaky a trajektové služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
 Ioan-Rareş Bogdan, Javier Zarzalejos

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 3a. pripomína, že boj proti 
hybridným hrozbám zostáva veľmi 
zložitou výzvou, ktorej EÚ a členské štáty 
čelia; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
intenzívnejšej spolupráce medzi členskými 
štátmi a lepšej koordinácie na úrovni EÚ 
medzi všetkými aktérmi s cieľom čeliť 
týmto hrozbám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu14 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

4. domnieva sa, že organizované 
zločinecké skupiny možno efektívnejšie 
odstrániť prostredníctvom pozbavenia 
ziskov z trestnej činnosti a zabezpečenia 
ďalších opatrení týkajúcich sa zmrazenia 
a konfiškácie majetku; konštatuje, že by 
sa nemali prehliadať ani nové formy 
trestnej činnosti, ako sú trestné činy proti 
životnému prostrediu alebo nedovolené 
obchodovanie s kultúrnymi predmetmi, 
keďže často súvisia s financovaním iných 
trestných činností; víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu14 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

--------------------- -------------
14 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 14 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu14 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť; 

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu14 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť; domnieva 
sa, že organizované zločinecké skupiny 
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možno efektívnejšie odstrániť 
prostredníctvom pozbavenia ziskov 
z trestnej činnosti s tým, že sa 
skonfiškovaný majetok použije na 
odškodnenie obetí alebo na iné sociálne 
účely; konštatuje, že by sa nemali 
prehliadať ani nové formy trestnej 
činnosti, ako sú trestné činy proti 
životnému prostrediu alebo nedovolené 
obchodovanie s kultúrnymi predmetmi, 
keďže často súvisia s financovaním iných 
trestných činností;

--------------------- -------------
16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

4. domnieva sa, že je potrebné 
vyvinúť väčšie úsilie s cieľom účinne 
rozložiť organizované zločinecké skupiny 
a pozbaviť ich ziskov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu ďalších opatrení 
týkajúcich sa zmrazenia a konfiškácie 
majetku, a to aj vrátane majetku, ktorý 
nesúvisí s danou trestnou činnosťou; 
zdôrazňuje, že by sa nemali prehliadať 
ani nové formy trestnej činnosti, ako sú 
trestné činy proti životnému prostrediu, 
organizovaná majetková trestná činnosť 
alebo nedovolené obchodovanie 
s kultúrnymi predmetmi, keďže často 
súvisia s financovaním iných trestných 
činností; víta ohlásený program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti; opakuje 
svoje predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV o boji proti 
organizovanému zločinu16 a potrebu 
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stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

--------------------- -------------
16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

4. domnieva sa, že organizované 
zločinecké skupiny možno efektívnejšie 
odstrániť prostredníctvom pozbavenia 
ziskov z trestnej činnosti a zabezpečenia 
ďalších opatrení týkajúcich sa zmrazenia 
a konfiškácie majetku; konštatuje, že by 
sa nemali prehliadať ani nové formy 
trestnej činnosti, ako sú trestné činy proti 
životnému prostrediu alebo nedovolené 
obchodovanie s kultúrnymi predmetmi, 
keďže často súvisia s financovaním iných 
trestných činností; so záujmom očakáva 
program boja proti organizovanej trestnej 
činnosti, ktorý oznámila Komisia; opakuje 
svoje predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

--------------------- -------------
16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Caterina Chinnici
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť; toto 
spoločné vymedzenie by malo presahovať 
súčasný rámec odvolávajúci sa na sankcie 
stanovené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch a malo by sa v ňom 
zohľadňovať aj použitie násilia, korupcie 
alebo zastrašovania zločineckými 
skupinami s cieľom získať kontrolu nad 
hospodárskou činnosťou či verejným 
obstarávaním alebo ovplyvniť 
demokratický proces;

--------------------- -------------
16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť;

4. víta program boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorý 
oznámila Komisia; opakuje svoje 
predchádzajúce výzvy na revíziu 
rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji 
proti organizovanému zločinu16 a potrebu 
stanoviť spoločné vymedzenie pojmu 
organizovaná trestná činnosť a spoločných 
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opatrení na boj proti nej;
--------------------- -------------
16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42. 16 Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4a. pripomína, že v súčasnosti sa 
konfiškuje približne len 1 % ziskov 
organizovaných zločineckých skupín; 
vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili 
spoluprácu a výmenu informácií pri 
vyšetrovaní finančných informácií a pri 
zmrazovaní a konfiškácii ziskov z trestnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4a. víta oznámenie Komisie zo 7. mája 
2020 o akčnom pláne v oblasti 
komplexnej politiky Únie na 
predchádzanie praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, ktoré vytvára 
priestor na ďalšie zlepšenia, najmä pri 
presadzovaní a vykonávaní existujúcich 
právnych predpisov; opakovane 
zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce 
medzi administratívnymi, justičnými 
orgánmi a orgánmi presadzovania práva 
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v rámci EÚ, a najmä finančnými 
spravodajskými jednotkami členských 
štátov; zdôrazňuje význam ďalšieho 
fungovania siete FIU.net; víta 
rozhodnutie Komisie začať postupy 
v prípade nesplnenia povinnosti proti 
Cypru a Malte v súvislosti s ich systémami 
udeľovania občianstva investorom; 
dôrazne vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh na zákaz tzv. zlatých víz 
a pasov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Moritz Körner, Michal Šimečka, Olivier Chastel, 
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4a. opakovane zdôrazňuje, že v našich 
otvorených a demokratických 
spoločnostiach organizácie občianskej 
spoločnosti a náboženské inštitúcie 
niekedy dostávajú finančné prostriedky od 
tretích krajín; zdôrazňuje, že naše slobody 
a hodnoty prinášajú so sebou aj 
zodpovednosť; zdôrazňuje, že 
financovanie organizácií a inštitúcií v EÚ 
zo zahraničia by nikdy nemalo viesť 
k priamemu alebo nepriamemu 
oslabovaniu našich spoločných 
demokratických hodnôt; zdôrazňuje 
význam transparentnosti financovania 
inštitúcií a organizácií v EÚ zo zahraničia 
s osobitným dôrazom na krajiny, ktoré 
neuznávajú rovnaké demokratické 
slobody a hodnoty; vyzýva členské štáty, 
aby posúdili, ako zvýšiť transparentnosť 
financovania subjektov v EÚ zo 
zahraničia s cieľom posilniť spoluprácu 
a výmenu informácií v súvislosti 



AM\1219304SK.docx 67/126 PE660.387v02-00

SK

s potenciálne neželaným zasahovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4b. opakuje svoju výzvu inštitúciám 
EÚ a členským štátom, aby rázne bojovali 
proti systémovej korupcii a navrhli účinné 
nástroje na predchádzanie korupcii, boj 
proti nej a jej trestanie, ako aj na boj proti 
podvodom, a aby takisto pravidelne 
sledovali využívanie verejných 
prostriedkov; vyzýva preto Komisiu, aby 
bezodkladne obnovila svoje každoročné 
monitorovanie a podávanie správ v oblasti 
boja proti korupcii v súvislosti so všetkými 
členskými štátmi a inštitúciami EÚ; 
zdôrazňuje, že infiltráciu organizovaných 
zločineckých skupín do hospodárstva 
môže uľahčovať korupcia, a zdôrazňuje, 
že organizovaným zločineckým skupinám 
sa musí zabrániť v zneužívaní finančných 
prostriedkov EÚ určených na obnovu; 
trvá na primeranom financovaní 
Európskej prokuratúry, aby mohla riešiť 
túto otázku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4a. víta oznámenie Komisie zo 7. mája 
2020 o akčnom pláne v oblasti 
komplexnej politiky Únie na 
predchádzanie praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, ktoré vytvára 
priestor na ďalšie zlepšenia v oblasti 
reakcie EÚ na takéto trestné činy, najmä 
pri presadzovaní a vykonávaní 
existujúcich právnych predpisov; 
opakovane zdôrazňuje potrebu lepšej 
spolupráce medzi administratívnymi, 
justičnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva v rámci EÚ, a najmä 
finančnými spravodajskými jednotkami 
členských štátov, a to aj v rámci siete 
FIU.net;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4b. opakuje svoju výzvu inštitúciám 
EÚ, príslušným agentúram a orgánom 
EÚ a členským štátom, aby rázne bojovali 
proti systémovej korupcii a navrhli účinné 
nástroje na predchádzanie korupcii, boj 
proti nej a jej trestanie, ako aj na boj proti 
podvodom, a aby takisto pravidelne 
sledovali využívanie verejných 
prostriedkov; vyzýva preto Komisiu, aby 
bezodkladne obnovila svoje každoročné 
monitorovanie a podávanie správ v oblasti 
boja proti korupcii v súvislosti so všetkými 
členskými štátmi a inštitúciami, 
agentúrami a orgánmi EÚ; zdôrazňuje, že 
infiltráciu organizovaných zločineckých 
skupín do hospodárstva môže uľahčovať 
korupcia a podvody, a zdôrazňuje, že 
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organizovaným zločineckým skupinám sa 
musí zabrániť v zneužívaní finančných 
prostriedkov EÚ určených na obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť 
popri nedávnom návrhu výnimiek 
zo smernice o súkromí a elektronických 
komunikáciách aj nový legislatívny 
návrh;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a takisto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ; 
očakáva, že Komisia do júna 2021 splní 
svoj sľub a predloží nový komplexný 
legislatívny návrh na účinný boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí, ktorý bude 
v plnom súlade so základnými právami 
a bude ho sprevádzať dôkladné posúdenie 
vplyvu; konštatuje, že nedávny návrh 
výnimiek zo smernice o súkromí 
a elektronických komunikáciách je len 
dočasným riešením, ktoré má ako 
krátkodobý prostriedok umožniť 
pokračovanie dobrovoľných opatrení 
uplatňovaných podnikmi v oblasti 
odhaľovania, oznamovania 
a odstraňovania obsahu po uplynutí 
lehoty na transpozíciu európskeho kódexu 
elektronických komunikácií koncom roka 
2020; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia nebola 
schopná zaujať koordinovanejší prístup 
a predložiť komplexný právny rámec na 
riešenie sexuálneho zneužívania detí na 
internete a uchýlila sa k uplatneniu 
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dočasného právneho predpisu napriek 
tomu, že Európsky parlament ešte v roku 
2017 vo svojom uznesení zo 14. decembra 
2017 o vykonávaní smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a proti detskej 
pornografii (2015/2129(INI)) zistil 
nedostatky v uplatňovaní článku 25 
smernice 2011/93 v oblasti odstraňovania 
a blokovania obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť 
popri nedávnom návrhu výnimiek 
zo smernice o súkromí a elektronických 
komunikáciách aj nový legislatívny 
návrh;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie na úrovni 
Únie aj na vnútroštátnej úrovni zamerané 
na riešenie vyvíjajúceho sa javu 
sexuálneho zneužívania detí online 
a offline vrátane opatrení na 
predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a takisto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu a posilniť 
vyšetrovanie a stíhanie súvisiacich 
trestných činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
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Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

5. 5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a takisto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh; zdôrazňuje, že 
tieto opatrenia treba doplniť kampaňou 
zameranou na zvyšovanie informovanosti 
verejnosti navrhnutou v spolupráci so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebný pevný právny základ na 
zintenzívnenie úsilia o predchádzanie 
sexuálnemu zneužívaniu detí online 
a offline, jeho odhaľovanie a nahlasovanie, 
a takisto na odstraňovanie detskej 
pornografie z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
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aj nový legislatívny návrh; o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

5. zdôrazňuje, že je potrebné 
zintenzívniť úsilie o predchádzanie 
sexuálnemu zneužívaniu detí online 
a offline, jeho odhaľovanie a nahlasovanie, 
a takisto odstrániť detskú pornografiu 
z internetu; berie na vedomie stratégiu EÚ 
pre účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí; vyzýva členské štáty, 
aby v plnom rozsahu vykonávali smernicu 
2011/93/EÚ, a berie na vedomie zámer 
Komisie predložiť popri nedávnom návrhu 
výnimiek zo smernice o súkromí 
a elektronických komunikáciách aj nový 
legislatívny návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a takisto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
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sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby vo vzájomnej koordinácii 
pripravili kampaň zameranú na 
zvyšovanie informovanosti verejnosti 
a vzdelávanie detí, ich rodičov a učiteľov 
o rizikách online priestoru v úzkej 
spolupráci s organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti práv detí; domnieva sa, že do 
tejto kampane treba zahrnúť aj zložku 
zameranú na tretie krajiny, keďže 
významný podiel detskej pornografie 
pochádza z krajín mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a takisto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
oznámenie Komisie z 24. júla 2020 
o stratégii EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a vyzýva 
členské štáty, aby bezodkladne zabezpečili 
primerané ľudské a finančné zdroje na 
plné uplatňovanie tejto smernice; berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh; vyzýva na 
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lepšiu ochranu detí vrátane ich osobných 
údajov a súkromia na internete a žiada 
členské štáty, aby podporovali existujúce 
siete a kampane; poukazuje na to, že 
šifrovanie medzi koncovými zariadeniami 
je bezpečnostné opatrenie, ktoré chráni aj 
deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné zintenzívniť úsilie 
o predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
detí online a offline, jeho odhaľovanie 
a nahlasovanie, a tak isto odstrániť detskú 
pornografiu z internetu; berie na vedomie 
stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí; vyzýva 
členské štáty, aby v plnom rozsahu 
vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, a berie 
na vedomie zámer Komisie predložiť popri 
nedávnom návrhu výnimiek zo smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách 
aj nový legislatívny návrh;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
zintenzívniť úsilie o predchádzanie 
sexuálnemu zneužívaniu detí online 
a offline, jeho odhaľovanie a nahlasovanie, 
a takisto odstrániť detskú pornografiu 
z internetu a zablokovať takéto webové 
sídla;; berie na vedomie stratégiu EÚ pre 
účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí; vyzýva členské štáty, aby v plnom 
rozsahu vykonávali smernicu 2011/93/EÚ, 
a berie na vedomie zámer Komisie 
predložiť popri nedávnom návrhu 
výnimiek zo smernice o súkromí 
a elektronických komunikáciách aj nový 
legislatívny návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v Trestnom zákone sa v niekoľkých 
členských štátoch stanovujú veľmi nízke 
sankcie za držbu detskej pornografie, 
ktoré nepredstavujú účinný odrádzajúci 
prostriedok; vyzýva členské štáty, aby 
prehodnotili tieto sankcie a vykonali 
potrebné legislatívne zmeny s cieľom 
urýchlene zosúladiť svoje právne predpisy 
s ustanoveniami smernice 2011/93/EÚ17; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila, 
či je potrebné posilniť smernicu 
2011/93/EÚ začlenením ustanovení 
týkajúcich sa ochrany obetí, ich podpory 
a prevencie;

--------------------- -------------
17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 
o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5b. víta v tejto súvislosti stratégiu EÚ 
pre účinnejší boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí; vyzýva členské štáty, aby 
v plnom rozsahu vykonávali smernicu 
2011/93/EÚ a berie na vedomie zámer 
Komisie predložiť nový legislatívny návrh, 
v ktorom sa od poskytovateľov služieb 
bude požadovať, aby odhaľovali 
a oznamovali sexuálne zneužívanie detí 
na internete pri plnom dodržiavaní 
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základných práv s cieľom zabezpečiť, aby 
všetci poskytovatelia v tejto súvislosti 
prijali opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5c. pripomína Komisii svoju výzvu na 
vymenovanie zástupcu EÚ pre práva detí, 
ktorý by mal vystupovať ako styčná osoba 
pre všetky záležitosti a oblasti politiky EÚ 
týkajúce sa detí; víta zámer Komisie 
pracovať na možnom vytvorení 
európskeho centra na prevenciu 
sexuálneho zneužívania detí a boj proti 
nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5a. zdôrazňuje, že vzdelávanie vrátane 
rozvoja zručností v oblasti kritického 
a vedeckého myslenia, digitálnych 
zručností, bezpečnostných zručností na 
internete a základných hygienických 
zručností v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti má zásadný význam pre 
strednodobú a dlhodobú prevenciu a je 
kľúčový na zníženie radikalizácie a iných 
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faktorov, ktoré vedú k trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že kľúčovým aspektom 
našej vnútornej bezpečnosti je rodová 
rovnosť ako prostriedok na podporu 
vzdelávania, boj proti radikalizácii, 
obmedzenie výskytu domáceho násilia 
a predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 
a zneužívaniu detí; vyzýva Komisiu, aby 
do svojej bezpečnostnej stratégie zahrnula 
ako dôležitú preventívnu zložku opatrenia 
na podporu rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína potrebu účinnej 
ochrany a pomoci pre zraniteľné obete 
obchodovania s ľuďmi vrátane ich 
reintegrácie a prípadného odškodnenia 
s využitím zaistených a skonfiškovaných 
prostriedkov a výnosov z trestných činov 
obchodovania s ľuďmi; poukazuje na 
potrebu odbornej prípravy pracovníkov 
orgánov presadzovania práva v oblasti 
psychologických aspektov obchodovania 
s ľuďmi a v oblasti rodovo citlivého 
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prístupu, ako aj ohľaduplného prístupu 
k deťom s uplatňovaním 
antidiskriminačných zásad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. víta rozhodnutie Komisie zahrnúť 
do stratégie EÚ pre účinnejší boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí z 24. júla 
2020 vytvorenie európskeho centra na 
prevenciu a boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí, ako sa požaduje 
v uznesení Európskeho parlamentu z 26. 
novembra 2019 o právach detí, ktoré sa 
stane ústredným bodom európskeho 
koordinovaného a mnohostranného 
prístupu zahŕňajúceho presadzovanie 
práva, prevenciu a pomoc obetiam 
sexuálneho zneužívania detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 

6. poznamenáva, že nezákonné 
prevádzačstvo je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku 
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prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie;

zločineckých sietí prevádzačov, 
identifikovať a vyšetrovať ich a viesť voči 
nim trestné stíhanie; zastáva názor, že 
akčný plán by sa mal zamerať na 
používanie platforiem sociálnych médií 
a platforiem online správ, ktoré využívajú 
prevádzači na propagáciu svojich služieb 
a získavanie zákazníkov; osobitná 
pozornosť by sa mala venovať maloletým 
osobám bez sprievodu, ktoré predstavujú 
veľmi zraniteľnú skupinu a čelia rôznym 
rizikám vrátane násilia, zneužívania 
a vykorisťovania na migračných trasách 
smerujúcich do EÚ aj v samotnej EÚ18;

--------------------- -------------
18 Európske stredisko pre boj proti 
prevádzačstvu (Europol) – 4. VÝROČNÁ 
SPRÁVA O ČINNOSTI – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie;

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti;  
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie; pripomína Európskej komisii 
a členským štátom naliehavú potrebu 
posilniť bezpečné a legálne spôsoby 
hľadania ochrany a migrácie do EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby v súlade 
s usmerneniami Komisie do roku 2020 
trestne nepostihovali humanitárnu pomoc 
osobám v núdzi na mori;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie;

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie; vyzýva členské štáty, aby účinne 
vykonávali tzv. balík opatrení proti 
sprostredkovateľom (smernica Rady 
2002/90/ES a rámcové rozhodnutie Rady 
2002/946) na boj proti prevádzačom a ich 
spolupáchateľom s cieľom chrániť deti, 
dievčatá a iné zraniteľné skupiny pred 
sexuálnym vykorisťovaním 
a zneužívaním; zdôrazňuje potrebu riadne 
monitorovať a ukončiť činnosti 
vykonávané niektorými mimovládnymi 
organizáciami (MVO), ktoré môžu 
v konečnom dôsledku nevedome 
uľahčovať proces prevádzania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 6. poznamenáva, že nezákonné 
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migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie;

prevádzačstvo je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku 
zločineckých sietí prevádzačov, 
identifikovať a vyšetrovať ich a viesť voči 
nim trestné stíhanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že prevádzačstvo 
migrantov je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku sietí 
prevádzačov migrantov, identifikovať 
a vyšetrovať ich a viesť voči nim trestné 
stíhanie;

6. poznamenáva, že nezákonné 
prevádzačstvo je často prepojené s inými 
formami organizovanej trestnej činnosti; 
očakáva, že v akčnom pláne EÚ proti 
prevádzačstvu na roky 2021 – 2025 budú 
navrhnuté opatrenia na zlepšenie 
schopnosti predchádzať vzniku 
zločineckých sietí prevádzačov, 
identifikovať a vyšetrovať ich, viesť voči 
nim trestné stíhanie a zároveň zlepšiť 
kontrolu hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. pripomína potrebu účinnej 
ochrany a pomoci pre zraniteľné obete 
obchodovania s ľuďmi pri venovaní 
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osobitnej starostlivosti maloletým osobám 
bez sprievodu; trvá na tom, že súčasťou 
tohto procesu musí byť aj ich reintegrácia 
a prípadné odškodnenie s využitím 
zaistených a skonfiškovaných 
prostriedkov a výnosov z trestných činov 
obchodovania s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6b. zdôrazňuje úlohu agentúr 
a subjektov EÚ, najmä Európskeho 
strediska pre boj proti prevádzačstvu 
(EMSC) Europolu pri podpore úsilia 
členských štátov o narúšanie neregulárnej 
migrácie podporovanej zločineckými 
organizáciami a o rozloženie rozsiahlych 
sietí prevádzačov migrantov, ako aj 
význam spoločných strategických 
spravodajských správ pripravovaných 
v spolupráci s agentúrami Frontex 
a EASO pri boji proti činnostiam 
prevádzania migrantov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Nicola Procaccini

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. zdôrazňuje, že jediným spôsobom, 
ako vykoreniť prevádzanie migrantov 
a obchodovanie s ľuďmi, je 
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štruktúrovanejší systém sledovania 
odchodov a námorné blokády pri pobreží 
severnej Afriky; konštatuje, že takéto 
opatrenia by zároveň pomohli odhaliť 
možných páchateľov teroristických 
útokov ešte predtým, ako sa pokúsia 
dostať na európske územie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. zastáva názor, že na vonkajších 
hraniciach EÚ sa musí uplatňovať 
prísnejší režim zaistenia neregulárnych 
migrantov, ktorí nemajú právo na 
konanie o azyle alebo ktorí dostali 
zápornú odpoveď a musia sa vrátiť; 
zdôrazňuje, že jedným zo spôsobov, ako 
zabrániť tomu, aby sa zraniteľní 
neregulárni migranti dostali do rúk 
obchodníkov s ľuďmi alebo aby boli 
vystavení pracovnému vykorisťovaniu, je 
aj ich zaistenie; domnieva sa, že na to, aby 
bolo zaistenie účinné, je potrebné zlepšiť 
podmienky zaistenia, pričom je potrebné 
vykonávať pravidelné kontroly na mieste 
zo strany Komisie, ako aj náležitý dohľad 
nad vynakladaním finančných 
prostriedkov poskytovaných členským 
štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6b. zdôrazňuje, že v boji proti 
prevádzaniu migrantov a obchodovaniu 
s nimi je kľúčová dobrá spolupráca so 
susednými a inými tretími krajinami; 
berie na vedomie obrovské rozdiely 
v spolupráci s tretími krajinami; 
domnieva sa, že spolupráca v tejto oblasti 
by mala byť spojená so spoluprácou 
v oblasti obchodu, rozvoja a finančnej 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6c. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, 
aby zintenzívnili uplatňovanie sankcií 
a obmedzení voči zahraničným subjektom, 
ktoré financujú alebo podporujú nielen 
terorizmus, ale aj radikálne ideológie; 
požaduje dôkladné vyhodnotenie 
súčasného režimu sankcií a jeho vplyvu; 
vyzýva na dôkladné vyšetrenie 
financovania politických odnoží 
zahraničných politických organizácií 
v EÚ z tretích krajín a financovania mešít 
a kultúrnych stredísk v EÚ zo strany 
týchto subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. vyzýva EÚ, aby preskúmala 
možnosť posilnenia úlohy civilných misií 
SBOP v boji proti nelegálnej migrácii 
vrátane pomoci hostiteľským štátom pri 
vytváraní politiky na riešenie 
bezpečnostných výziev súvisiacich 
s nelegálnym prisťahovalectvom na ich 
územia a z nich vrátane boja proti 
prevádzaniu migrantov a obchodovaniu 
s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom finančných a ľudských 
zdrojov na sociálnu ochranu, činnosť 
polície a spravodlivosť; poukazuje na to, 
že predchádzanie trestnej činnosti si 
vyžaduje investície do komunitnej práce, 
nie do sledovania či ďalších represií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. víta prijatie akčného plánu EÚ na 
roky 2020 – 2025 týkajúceho sa 
obchodovania so strelnými zbraňami 
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vrátane vhodných ukazovateľov 
a ustanovení týkajúcich sa oznamovania, 
ktorý zahŕňa aj partnerské krajiny 
juhovýchodnej Európy (západný Balkán, 
Moldavsko a Ukrajina), pričom sa prehĺbi 
spolupráca s krajinami regiónu Blízkeho 
východu a severnej Afriky; víta zámer 
Komisie zaviesť systematický 
a harmonizovaný zber údajov o zaistených 
strelných zbraniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6b. vyzýva na urýchlené vykonanie 
prípravnej akcie, ktorú navrhol Európsky 
parlament a ktorá sa týka účinného 
monitorovania temného webu na úrovni 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
 Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6b. víta prijatie akčného plánu EÚ na 
roky 2020 – 2025 týkajúceho sa 
obchodovania so strelnými zbraňami 
vrátane vhodných ukazovateľov 
a ustanovení týkajúcich sa oznamovania, 
ktorý zahŕňa aj partnerské krajiny 
juhovýchodnej Európy (západný Balkán, 
Moldavsko a Ukrajina), pričom sa prehĺbi 
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spolupráca s krajinami regiónu Blízkeho 
východu a severnej Afriky; víta zámer 
Komisie zaviesť systematický 
a harmonizovaný zber údajov o zaistených 
strelných zbraniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
kládol väčší dôraz na prevenciu;

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového programu EÚ na boj proti drogám 
na nasledujúcich päť rokov potvrdil 
záväzok Únie a členských štátov chrániť 
zdravie a bezpečnosť občanov pred 
hrozbami súvisiacimi s drogami; domnieva 
sa, že Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu; podporuje účasť občianskej 
spoločnosti a ďalších príslušných 
zainteresovaných strán na prebiehajúcich 
diskusiách o oznámení Komisie 
o protidrogovom programe a akčnom 
pláne EÚ na boj proti drogám na roky 
2021 – 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
kládol väčší dôraz na prevenciu;

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
kládol väčší dôraz na prevenciu, a to aj 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
informovanosti zameraných najmä na 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového programu EÚ na boj proti drogám 
na nasledujúcich päť rokov potvrdil 
záväzok Únie a členských štátov chrániť 
zdravie a bezpečnosť občanov pred 
hrozbami súvisiacimi s drogami; domnieva 
sa, že Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach 
a úzko ju koordinovať s vonkajšou 
činnosťou Únie; trvá na tom, že Únia by 
mala pri činnosti v oblasti nelegálnych 
drog venovať porovnateľnú pozornosť 
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javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
kládol väčší dôraz na prevenciu;

a porovnateľné zdroje strane ponuky aj 
strane dopytu tohto javu; podporuje účasť 
občianskej spoločnosti a ďalších 
príslušných zainteresovaných strán na 
prebiehajúcich diskusiách o oznámení 
Komisie o protidrogovom programe 
a akčnom pláne EÚ na boj proti drogám 
na roky 2021 – 2025; zastáva názor, že 
reakcie Únie a členských štátov na výzvy 
súvisiace s drogami by sa mali navrhovať 
za čo najširšej účasti dotknutých osôb 
vrátane užívateľov drog; vyzýva na 
zintenzívnenie reakcie na obchodovanie 
s drogami, keďže obchodovanie s drogami 
predstavuje hrozbu pre vnútornú 
bezpečnosť v Únii, spôsobuje problémy 
v spoločnosti a zamestnáva orgány 
presadzovania práva; žiada, aby sa 
mandát EMCDDA rozšíril na všetky 
formy závislostí a aby sa zároveň pokryli 
príslušné rozpočtové potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
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kládol väčší dôraz na prevenciu; kládol väčší dôraz na prevenciu; 
zdôrazňuje veľký význam drogovej 
prevencie a podpory zdravia detí 
a mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie, aby sa prijatím 
nového päťročného programu EÚ na boj 
proti drogám potvrdil záväzok Únie 
a členských štátov chrániť zdravie 
a bezpečnosť občanov pred hrozbami 
súvisiacimi s drogami; domnieva sa, že 
Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach; 
trvá na tom, že Únia by mala pri činnosti 
v oblasti nelegálnych drog venovať 
porovnateľnú pozornosť a porovnateľné 
zdroje strane ponuky aj strane dopytu tohto 
javu, a žiada, aby sa v akčnom pláne EÚ 
kládol väčší dôraz na prevenciu;

7. berie na vedomie návrh Komisie, 
aby sa prijatím nového päťročného 
programu EÚ na boj proti drogám potvrdil 
záväzok Únie a členských štátov chrániť 
zdravie a bezpečnosť občanov pred 
hrozbami súvisiacimi s drogami; domnieva 
sa, že Únia by mala vo svojej protidrogovej 
politike aj naďalej uplatňovať integrovaný, 
vyvážený, multidisciplinárny prístup 
založený na dôkazoch a ľudských právach 
a mala by do jej prípravy zapojiť aj 
dotknuté osoby vrátane užívateľov drog; 
podporuje účasť občianskej spoločnosti 
a ďalších príslušných zainteresovaných 
strán na prebiehajúcich diskusiách 
o oznámení Komisie o protidrogovom 
programe a akčnom pláne EÚ na boj proti 
drogám na roky 2021 – 2025; trvá na tom, 
že Únia by mala pri činnosti v oblasti 
nelegálnych drog venovať porovnateľnú 
pozornosť a porovnateľné zdroje strane 
ponuky aj strane dopytu tohto javu, a žiada, 
aby sa v akčnom pláne EÚ kládol väčší 
dôraz na rehabilitáciu a prevenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 7a. podporuje účasť občianskej 
spoločnosti a ďalších príslušných 
zainteresovaných strán na prebiehajúcich 
diskusiách o oznámení Komisie 
o protidrogovom programe a akčnom 
pláne EÚ na boj proti drogám na roky 
2021 – 2025; zastáva názor, že reakcie 
Únie a členských štátov na výzvy súvisiace 
s drogami by sa mali navrhovať za čo 
najširšej účasti dotknutých osôb vrátane 
užívateľov drog; žiada, aby sa mandát 
EMCDDA rozšíril na všetky formy 
závislostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 7a. domnieva sa, že agentúry a členské 
štáty EÚ musia mať naďalej možnosť 
vymieňať si medzi sebou 
a s medzinárodnými partnermi informácie 
vrátane osobných údajov; tieto informácie 
musia byť presné a včasné, aby systém 
fungoval efektívne; politickým cieľom 
v tejto oblasti musí zostať presadzovanie 
úplnej interoperability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, aby 
sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519;

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, aby 
sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519; pripomína, že podľa článku 
68 súčasného nariadenia o Europole 
Komisia do 1. mája 2022 a potom každých 
päť rokov zabezpečí, aby sa vykonalo 
hodnotenie, v ktorom sa posúdi najmä 
vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu 
a jeho pracovných postupov; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad tým, že návrh na 
revíziu mandátu Europolu bude 
predložený pred ukončením prvého cyklu 
vykonávania a preskúmania v trvaní 
piatich rokov a bez plnohodnotného 
vyhodnotenia súčasného mandátu, úloh 
a činností Europolu;

--------------------- -------------
19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39. 19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, 
aby sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 

8. podporuje zámer Komisie upraviť 
mandát Europolu tak, aby sa mohol stať 
centrom Únie pre výmenu informácií 
v oblasti presadzovania práva a pre 
spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
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v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519;

v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mali Europolu poskytnúť 
ďalšie právomoci vrátane možnosti 
požiadať členské štáty o začatie 
cezhraničných vyšetrovaní a o účinnejšiu 
spoluprácu s poskytovateľmi služieb, 
najmä v oblasti počítačovej kriminality, 
a s tretími krajinami; ďalej sa domnieva, 
že Europol by mal mať v súlade so svojou 
funkciou informačného centra prístup 
k príslušným informačným systémom 
a databázam v oblasti policajnej 
spolupráce; domnieva sa, že revízia by sa 
mala využiť aj na úplné zosúladenie 
systému tejto agentúry na ochranu údajov 
s nariadením (EÚ) 2018/172519s;

--------------------- -------------
19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39. 19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, 
aby sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519;

8. zdôrazňuje, že zámer Komisie 
upraviť mandát Europolu je kľúčovou 
príležitosťou na pozdvihnutie tejto 
agentúry ako ústredného európskeho 
aktéra v oblasti bezpečnosti a na to, aby sa 
mohol stať centrom pre výmenu informácií 
v oblasti presadzovania práva a pre 
spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa malo tejto agentúre 
umožniť zhromažďovanie, uchovávanie 
a analýza širšieho spektra údajov od 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 
práva a súkromných strán a zároveň by sa 
mal preň zabezpečiť nový rámec na úplné 
zosúladenie jeho systému ochrany údajov 
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s nariadením (EÚ) 2018/172519, ako aj 
prísnejšie mechanizmy na ochranu 
základných práv; domnieva sa, že 
Europolu by sa mala poskytnúť väčšia 
možnosť iniciatívy v oblasti 
cezhraničných vyšetrovaní v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi a s ich 
podporou;

--------------------- -------------
19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, aby 
sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519;

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, aby 
sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519; okrem toho zdôrazňuje, že 
Europol by nemal preberať vnútroštátne 
právomoci, ale ich dopĺňať a koordinovať 
na európskej úrovni; zdôrazňuje 
skutočnosť, že na to, aby Europol mohol 
využiť svoj potenciál, potrebuje primerané 
zdroje;

--------------------- -------------
19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39. 19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, 
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že Komisia 
plánuje upraviť mandát Europolu tak, 
aby sa mohol stať centrom pre výmenu 
informácií v oblasti presadzovania práva 
a pre spoluprácu v boji proti terorizmu 
a závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
v EÚ; zdôrazňuje, že pri revízii mandátu 
Europolu by sa mal jeho systém ochrany 
údajov plne zosúladiť s nariadením (EÚ) 
2018/172519;

8. víta plán Komisie upraviť mandát 
Europolu tak, aby sa mohol stať centrom 
pre výmenu informácií v oblasti 
presadzovania práva a pre spoluprácu 
v boji proti terorizmu a závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti v EÚ; 
dôrazne vyzýva na posilnenie 
a pozdvihnutie Europolu ako ústredného 
európskeho aktéra na spoluprácu v oblasti 
bezpečnosti, polície a presadzovania práva 
a na jeho lepšie vybavenie ľudskými, 
technickými a finančnými zdrojmi, aby 
dokázal rýchlo reagovať na stále sa 
meniace hrozby; požaduje pre Europol 
riadne právo na začatie, vedenie 
a koordináciu cezhraničných vyšetrovaní 
a vykonávanie činností presadzovania 
práva v členských štátoch a v spolupráci 
s nimi a na iniciatívnu účasť na riešení 
prípadov, ako aj ich samostatné riešenie; 
zdôrazňuje, že tento proces by mala 
sprevádzať posilnená politická 
zodpovednosť, ako aj posilnená súdna 
kontrola a parlamentná kontrola so 
silným zameraním na zodpovednosť, 
transparentnosť a dodržiavanie 
základných práv; zdôrazňuje, že pri revízii 
mandátu Europolu by sa mal jeho systém 
ochrany údajov plne zosúladiť 
s nariadením (EÚ) 2018/172519;

--------------------- -------------
19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39. 19 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Cornelia Ernst
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8a. je znepokojený iniciatívou Rady na 
rozšírenie možností orgánov 
presadzovania práva získavať s podporou 
poskytovateľov služieb prístup 
k šifrovaným údajom a komunikácii; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový 
význam šifrovania vo všetkých oblastiach 
verejného a súkromného života na 
ochranu základných práv, kritickej 
infraštruktúry, občianskej spoločnosti 
a priemyselných odvetví; varuje, že 
opatrenia na ochranu našej bezpečnosti 
by nemali napokon viesť k zníženiu našej 
bezpečnosti v oblasti IT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8a. poukazuje na skutočnosť, že hoci 
páchatelia trestných činov sa rýchlo 
prispôsobujú novému vývoju a využívajú 
nové technológie na nezákonné účely, 
orgánom presadzovania práva často 
chýbajú nástroje a odborné znalosti na to, 
aby s nimi držali krok; vyzýva preto 
členské štáty a CEPOL, aby orgánom 
presadzovania práva zabezpečili kvalitnú 
odbornú prípravu v príslušných 
oblastiach; naliehavo žiada, aby sa našlo 
regulačné riešenie, ktoré umožní legálny 
a cielený prístup k údajom na účely 
presadzovania práva v súlade so 
základnými právami; zdôrazňuje, že by to 
malo zahŕňať technické a operačné 
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riešenia, ktoré v prípade, že je to potrebné, 
primerané a zákonné, umožnia orgánom 
presadzovania práva prístup 
k šifrovanému obsahu bez oslabenia alebo 
zákazu šifrovania či bez ohrozenia 
kybernetickej bezpečnosti a ochrany 
údajov; zdôrazňuje, že tieto riešenia 
musia podliehať právnym zárukám 
a transparentnosti, aby sa zabránilo ich 
zneužívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
a dohľadom nad spoluprácou Europolu 
s tretími krajinami; požaduje lepší 
parlamentný dohľad a väčšiu kontrolu zo 
strany európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8b. vyjadruje znepokojenie nad 
rozširujúcou sa spoluprácou orgánov 
presadzovania práva so súkromným 
sektorom; pripomína, že akákoľvek 
výmena údajov musí mať právny základ 
v práve Únie a členských štátov; 
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pripomína, že o obmedzení základných 
práv by nemali rozhodovať súkromné 
subjekty; požaduje lepší dohľad nad 
akoukoľvek spoluprácou medzi 
súkromným a verejným sektorom v oblasti 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8c. vyjadruje znepokojenie nad čoraz 
väčším využívaním umelej inteligencie zo 
strany orgánov presadzovania práva, 
najmä nad rizikami diskriminácie 
a nespravodlivosti pri používaní 
prediktívnych systémov a systémov 
profilovania orgánmi presadzovania 
práva a inými orgánmi v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, 
Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie možnú 
modernizáciu legislatívneho rámca 
prümských rozhodnutí; požaduje, aby bola 
riadne vyhodnotená a aby každý takýto 
návrh sprevádzalo dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky na 
základné práva; zdôrazňuje, že každé nové 
riešenie musí rešpektovať zásady 

9. berie na vedomie možnú 
modernizáciu legislatívneho rámca 
prümských rozhodnutí; pripomína význam 
verejne dostupných a presných údajov na 
overenie jeho reálnej účinnosti; vyzýva 
Komisiu, aby zhromaždila takéto údaje zo 
všetkých zúčastnených členských štátov 
s cieľom riadne vyhodnotiť súčasný 
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nevyhnutnosti a proporcionality, acquis EÚ 
v oblasti ochrany údajov a základné práva;

prümský rámec a umožniť jeho 
zmysluplnú demokratickú kontrolu; 
požaduje, aby každý takýto nový návrh 
zahŕňal povinnosť členských štátov 
poskytovať Komisii takéto údaje, ktoré sa 
použijú na vypracovanie pravidelných 
verejne dostupných správy o preskúmaní, 
a aby ho sprevádzalo dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky na 
základné práva; zdôrazňuje, že každé nové 
riešenie musí rešpektovať zásady 
nevyhnutnosti a proporcionality, acquis EÚ 
v oblasti ochrany údajov a základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Javier Zarzalejos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie možnú 
modernizáciu legislatívneho rámca 
prümských rozhodnutí; požaduje, aby bola 
riadne vyhodnotená a aby každý takýto 
návrh sprevádzalo dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky 
na základné práva; zdôrazňuje, že každé 
nové riešenie musí rešpektovať zásady 
nevyhnutnosti a proporcionality, acquis EÚ 
v oblasti ochrany údajov a základné práva;

9. zdôrazňuje, že prümský rámec 
výrazne urýchlil výmenu informácií medzi 
orgánmi presadzovania práva, a tým 
prispel k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti 
boja proti závažnej cezhraničnej trestnej 
činnosti a terorizmu; uznáva nedostatky 
a možnosti na zlepšenie, ktoré zistili rôzni 
odborníci a ktoré sa okrem iného 
pripisujú nedostatočnej kvalite údajov;  
berie na vedomie možnú modernizáciu 
legislatívneho rámca prümských 
rozhodnutí s cieľom umožniť výmenu 
ďalších kategórií údajov, ktoré sú už 
uložené vo vnútroštátnych databázach 
trestnej činnosti alebo iných databázach 
určených na účely vyšetrovania trestných 
činov; požaduje, aby každý takýto návrh 
sprevádzalo dôkladné posúdenie vplyvu, 
v ktorom sa zohľadnia dôsledky na 
základné práva; zdôrazňuje, že každé nové 
riešenie musí rešpektovať zásady 
nevyhnutnosti a proporcionality a acquis 
EÚ v oblasti ochrany údajov, ako aj 
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poskytovať spoľahlivé záruky v oblasti 
ochrany základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie možnú 
modernizáciu legislatívneho rámca 
prümských rozhodnutí; požaduje, aby bola 
riadne vyhodnotená a aby každý takýto 
návrh sprevádzalo dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky 
na základné práva; zdôrazňuje, že každé 
nové riešenie musí rešpektovať zásady 
nevyhnutnosti a proporcionality, acquis EÚ 
v oblasti ochrany údajov a základné práva;

9. berie na vedomie možnú 
modernizáciu legislatívneho rámca 
prümských rozhodnutí; požaduje, aby bola 
riadne vyhodnotená a aby každý takýto 
návrh sprevádzalo dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky 
na základné práva; domnieva sa, že takáto 
modernizácia by nemala zahŕňať 
automatickú výmenu ďalších kategórií 
biometrických údajov; zdôrazňuje, 
že každé nové riešenie musí rešpektovať 
zásady nevyhnutnosti a proporcionality, 
acquis EÚ v oblasti ochrany údajov 
a základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 9a. berie na vedomie zámer Komisie 
predložiť novú verziu smernice o API, 
ktorá bude v súlade s ustanoveniami 
Lisabonskej zmluvy a acquis v oblasti 
ochrany údajov; očakáva, že túto revíziu 
bude sprevádzať dôkladné posúdenie 
vplyvu, v ktorom sa zohľadnia dôsledky 
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na základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že smernica o vopred 
poskytovaných informáciách 
o cestujúcich20 (smernica o API) prispela 
k účinnejšej kontrole hraníc 
a identifikácii osôb, ktoré predstavujú 
bezpečnostné hrozby; berie na vedomie 
zámer Komisie predložiť novú verziu 
smernice o API, ktorá bude v súlade 
s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy 
a acquis v oblasti ochrany údajov; 
očakáva, že túto revíziu bude sprevádzať 
dôkladné posúdenie vplyvu, v ktorom sa 
zohľadnia dôsledky na základné práva;

--------------------- -------------
20 Smernica 2004/82/ES z 29. apríla 2004 
o povinnosti dopravcov oznamovať údaje 
o cestujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že v posledných rokoch 
sa dokončilo niekoľko legislatívnych 
iniciatív EÚ zameraných na zlepšenie 
efektívnosti riadenia hraníc a policajnej 

vypúšťa sa
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spolupráce vrátane novej štruktúry 
informačných systémov EÚ a ich 
interoperability, a domnieva sa, 
že pozornosť by sa teraz mala zamerať na 
ich vykonávanie pri plnom dodržiavaní 
základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že v posledných rokoch 
sa dokončilo niekoľko legislatívnych 
iniciatív EÚ zameraných na zlepšenie 
efektívnosti riadenia hraníc a policajnej 
spolupráce vrátane novej štruktúry 
informačných systémov EÚ a ich 
interoperability, a domnieva sa, 
že pozornosť by sa teraz mala zamerať na 
ich vykonávanie pri plnom dodržiavaní 
základných práv;

10. zdôrazňuje, že v posledných rokoch 
sa dokončili dôležité legislatívne iniciatívy 
EÚ zamerané na zlepšenie efektívnosti 
riadenia hraníc a policajnej spolupráce 
vrátane novej štruktúry informačných 
systémov EÚ a ich interoperability, 
a domnieva sa, že pozornosť by sa teraz 
mala zamerať na ich vykonávanie s cieľom 
zachovať vnútornú bezpečnosť bez 
kontrol na vnútorných hraniciach v rámci 
schengenského priestoru, predchádzať 
neregulárnej migrácii a uľahčiť 
cestovanie bona fide do Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že v posledných rokoch 
sa dokončilo niekoľko legislatívnych 
iniciatív EÚ zameraných na zlepšenie 
efektívnosti riadenia hraníc a policajnej 

10. pripomína, že v posledných rokoch 
sa dokončilo niekoľko legislatívnych 
iniciatív EÚ zameraných na zlepšenie 
efektívnosti riadenia hraníc a policajnej 
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spolupráce vrátane novej štruktúry 
informačných systémov EÚ a ich 
interoperability, a domnieva sa, 
že pozornosť by sa teraz mala zamerať na 
ich vykonávanie pri plnom dodržiavaní 
základných práv;

spolupráce vrátane novej štruktúry 
informačných systémov EÚ a ich 
interoperability, a domnieva sa, 
že pozornosť by sa teraz mala zamerať na 
ich včasné vykonávanie pri plnom 
dodržiavaní základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii;

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na vynaloženie ďalšieho úsilia 
o podporu vzájomnej dôvery medzi 
súdnymi orgánmi, ako aj na uľahčenie 
a zrýchlenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii; zdôrazňuje, že justičná 
spolupráca v trestných veciach zaostáva 
z hľadiska digitalizácie; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby poskytli súdnym 
orgánom finančnú podporu na 
zabezpečenie najvyššieho analytického 
štandardu a najmodernejších digitálnych 
nástrojov na spracovanie narastajúceho 
množstva informácií, na uľahčenie 
a urýchlenie ich spolupráce a na 
umožnenie bezpečnej výmeny 
a zhromažďovania informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii;

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi, 
a to aj prostredníctvom účinného 
vykonávania smerníc o procesných 
plánoch, a na uľahčenie výmeny 
informácií a komunikácie v rámci 
justičného sektora v Európskej únii; 
poukazuje na to, že prebiehajúce postupy 
týkajúce sa situácie v oblasti právneho 
štátu vo viacerých členských štátoch 
znemožňujú takúto výmenu a policajnú 
a justičnú spoluprácu vo všeobecnosti 
sťažujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Jorge Buxadé Villalba

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii;

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii; zdôrazňuje, že je 
potrebné doplniť rámcové rozhodnutie 
Rady o európskom zatykači s cieľom 
zabrániť páchateľom trestných činov 
taktizovanie pri výbere súdu v rámci Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii;

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii; zdôrazňuje, že zatiaľ čo 
do digitalizácie v oblasti presadzovania 
práva sa investovalo, justičná spolupráca 
v trestných veciach zaostáva a aj v tejto 
oblasti by boli užitočné investície 
zamerané na uľahčenie spolupráce 
a bezpečnej výmeny a zhromažďovania 
informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii;

11. uznáva prácu Eurojustu pri podpore 
a koordinácii práce vnútroštátnych 
justičných orgánov pri vyšetrovaní 
a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti; 
vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu 
vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi 
a uľahčenie výmeny informácií 
a komunikácie v rámci justičného sektora 
v Európskej únii; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vzájomná dôvera sa opiera 
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o spoločné chápanie hodnôt EÚ 
zakotvených v článku 2 ZEÚ vrátane 
právneho štátu, ktorého základnými 
prvkami sú nezávislosť súdnictva a boj 
proti korupcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. opakuje svoju výzvu na ďalšie 
kroky v oblasti posilnenia odbornej 
prípravy orgánov presadzovania práva 
o stratégiách boja proti rasizmu 
a diskriminácii a v oblasti predchádzania 
rasovému a etnickému profilovaniu, ich 
identifikácie a zákazu; vyzýva členské 
štáty, aby investovali do tejto oblasti 
a spolupracovali v tejto veci s agentúrou 
CEPOL a Európskou sieťou odbornej 
justičnej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. berie na vedomie rozsudok 
Súdneho dvora EÚ v spojených veciach 
La Quadrature du Net a i.; víta 
skutočnosť, že Súdny dvor potvrdil 
možnosť všeobecného 
a nediferencovaného uchovávania IP 
adries a údajov o účastníkoch, pretože sú 
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nevyhnutné na vyšetrovanie počítačovej 
kriminality, ako je sexuálne zneužívanie 
detí; zdôrazňuje, že každé uchovávanie 
údajov by malo podliehať zárukám 
vymedzeným Súdnym dvorom, a to 
konkrétne obmedzeniu účelu, 
obmedzenému obdobiu uchovávania 
a prísnym podmienkam prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11b. opakuje svoju výzvu na ďalšie 
kroky v oblasti posilnenia odbornej 
prípravy orgánov presadzovania práva 
o stratégiách boja proti rasizmu 
a diskriminácii; vyzýva členské štáty, aby 
investovali do tejto oblasti 
a spolupracovali v tejto veci s agentúrou 
CEPOL a Európskou sieťou odbornej 
justičnej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11c. požaduje posilnenie postavenia 
Eurojustu tak, aby spájal súdne orgány 
a orgány presadzovania práva; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila primerané 
financovanie Eurojustu a Európskej 
justičnej siete (EJS) v záujme podpory 
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a koordinácie nástrojov justičnej 
spolupráce v trestných veciach; požaduje 
presadzovanie konzistentnosti 
a jednoznačnosti právnych predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11d. poukazuje na význam posilnenia 
justičnej spolupráce medzi členskými 
štátmi; zdôrazňuje potrebu posilniť 
vzájomné uznávanie rozhodnutí 
a rozsudkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11e. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v posudzovaní transpozície nástrojov 
justičnej spolupráce v trestných veciach; 
vyzýva členské štáty, aby včas a správne 
využívali právne nástroje justičnej 
spolupráce v trestných veciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Sophia 
in 't Veld
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. zdôrazňuje, že existuje priame 
a silné prepojenie medzi korupciou 
a zraniteľnosťou voči bezpečnostným 
hrozbám, ako je obchodovanie s drogami, 
obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie 
ľudí, terorizmus a zahraničné 
zasahovanie; je znepokojený tým, že 
Komisia do značnej miery opomína úlohu 
Európskej prokuratúry pri posilňovaní 
našej bezpečnostnej únie; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu 
a financovanie Európskej prokuratúry 
a rozšírila jej mandát aj na trestné 
stíhanie teroristických trestných činov 
a nadnárodných sietí organizovanej 
trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. požaduje ukončenie rasového 
a etnického profilovania vo všetkých jeho 
formách v oblasti presadzovania práva, 
predchádzania trestnej činnosti a opatrení 
na boj proti terorizmu, ako aj oficiálny 
zákaz praktík nezákonnej diskriminácie 
a násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Assita Kanko
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. víta oznámenie Komisie zo 7. mája 
2020 o akčnom pláne v oblasti 
komplexnej politiky Únie na 
predchádzanie praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, ktoré vytvára 
priestor na ďalšie zlepšenia, najmä pri 
presadzovaní a vykonávaní existujúcich 
právnych predpisov; opakovane 
zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce 
medzi administratívnymi, justičnými 
orgánmi a orgánmi presadzovania práva 
v rámci EÚ, a najmä finančnými 
spravodajskými jednotkami členských 
štátov; zdôrazňuje význam ďalšieho 
fungovania siete FIU.net; domnieva sa, že 
EÚ by mala prevziať vedúcu úlohu pri 
veľmi potrebných reformách FATF; 
domnieva sa, že je potrebné dôkladne 
preskúmať a v prípade potreby revidovať 
smernicu o praní špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11b. víta prijatie akčného plánu EÚ na 
roky 2020 – 2025 týkajúceho sa 
obchodovania so strelnými zbraňami 
vrátane zlepšených ukazovateľov 
a ustanovení týkajúcich sa oznamovania, 
ktorý prvýkrát zahŕňa aj partnerské 
krajiny juhovýchodnej Európy (západný 
Balkán, Moldavsko a Ukrajina), pričom 
sa prehĺbi spolupráca s krajinami regiónu 
Blízkeho východu a severnej Afriky; víta 
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zámer Komisie zaviesť systematický 
a harmonizovaný zber údajov o zaistených 
strelných zbraniach; vyzýva na urýchlené 
vykonanie prípravnej akcie, ktorú navrhol 
Európsky parlament a ktorá sa týka 
trvalého monitorovania temného webu, 
a ďalších opatrení na prevenciu 
obchodovania so strelnými zbraňami na 
temnom webe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. víta zriadenie Európskej 
prokuratúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili dostatočné ľudské 
a finančné zdroje na jej fungovanie 
a zabezpečili jej nezávislosť a účinné 
fungovanie vo vnútroštátnych súdnych 
konaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11c. opakuje svoju výzvu na ďalšie 
kroky v oblasti posilnenia odbornej 
prípravy orgánov presadzovania práva 
o stratégiách boja proti rasizmu 
a diskriminácii; vyzýva členské štáty, aby 
investovali do tejto oblasti 
a spolupracovali v tejto veci s agentúrou 
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CEPOL a Európskou sieťou odbornej 
justičnej prípravy; zdôrazňuje, že je 
naďalej potrebná odborná príprava 
týkajúca sa trendov radikalizácie, 
terorizmu a prania špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dragoş Tudorache

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. je hlboko znepokojený 
nedostatkom zdrojov pridelených 
agentúram EÚ pôsobiacim v oblasti 
bezpečnosti na to, aby mohli v plnej miere 
plniť svoj mandát; požaduje v budúcom 
rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 
primeranejšie financovanie agentúr EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. opakuje svoju výzvu na ďalšie 
kroky v oblasti posilnenia odbornej 
prípravy orgánov presadzovania práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí;

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí; opakuje svoju výzvu, aby sa 
osobitná pozornosť venovala osobitne 
zraniteľným obetiam, a na ich prípadné 
odškodnenie s využitím zaistených 
a skonfiškovaných prostriedkov a výnosov 
z trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Javier Zarzalejos

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí;

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí; opakuje svoju výzvu, aby sa 
osobitná pozornosť venovala osobitne 
zraniteľným obetiam a obetiam 
terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí;

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí; opakuje svoju výzvu, aby sa 
zabezpečilo udržateľné financovanie 
služieb na podporu obetí, ako aj ochrany 
a podpory všetkých obetí trestných činov 
s osobitným dôrazom na zraniteľné obete 
vrátane obetí zneužívania zo strany štátu; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedostatočným oznamovaním trestnej 
činnosti a nad obeťami sekundárnej 
viktimizácie z dôvodu správania 
príslušníkov polície; vyzýva Komisiu, aby 
sa vo svojich usmerneniach zamerala na 
správanie príslušníkov polície pri 
oznamovaní trestnej činnosti jej obeťami 
v súlade s oznámením Komisie z 18. 
septembra 2020 s názvom Únia rovnosti: 
akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 
2020 – 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
funkcie koordinátora Komisie pre práva 
obetí;

12. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
plné a správne vykonávanie smernice 
o právach obetí aj ďalších predpisov EÚ 
týkajúcich sa práv obetí; víta prijatie 
stratégie v oblasti práv obetí a vytvorenie 
koordinátora Komisie pre práva obetí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. pripomína potrebu účinnej 
ochrany a pomoci pre zraniteľné obete 
obchodovania s ľuďmi vrátane ich 
reintegrácie do spoločnosti; poukazuje na 
potrebu odbornej prípravy pracovníkov 
orgánov presadzovania práva v oblasti 
psychologických aspektov obchodovania 
s ľuďmi a v oblasti rodovo citlivého 
prístupu, ako aj ohľaduplného prístupu 
k deťom s uplatňovaním 
antidiskriminačných zásad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. zdôrazňuje, že európski občania 
a podniky musia mať možnosť využívať 
nové technológie, ako sú mobilné siete 
5G, s primeraným stupňom zabezpečenia, 
pokiaľ ide o ich osobné alebo podnikové 
údaje; berie na vedomie, že v členských 
štátoch prebiehajú rokovania o výbere 
poskytovateľa siete; zdôrazňuje, že aj 
v prípade systémov a databáz EÚ platí, že 
nedostatky v jednom členskom štáte 
oslabujú všetky ostatné štáty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. víta oznámenie Komisie zo 7. mája 
2020 o akčnom pláne v oblasti 
komplexnej politiky Únie na 
predchádzanie praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, ktoré vytvára 
priestor na ďalšie zlepšenia v oblasti 
reakcie EÚ na takéto trestné činy, najmä 
pri presadzovaní a vykonávaní 
existujúcich právnych predpisov; 
opakovane zdôrazňuje potrebu lepšej 
spolupráce medzi administratívnymi, 
justičnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva v rámci EÚ, a najmä 
finančnými spravodajskými jednotkami 
členských štátov, a to aj v rámci siete 
FIU.net; domnieva sa, že existujúce 
modely spolupráce v oblasti bezpečnosti, 
ako je EMPACT, by sa mali väčšmi 
zviditeľniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12b. opakuje svoju výzvu inštitúciám 
EÚ, príslušným agentúram a orgánom 
EÚ a členským štátom, aby rázne bojovali 
proti systémovej korupcii a navrhli účinné 
nástroje na predchádzanie korupcii, boj 
proti nej a jej trestanie, ako aj na boj proti 
podvodom, a aby takisto pravidelne 
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sledovali využívanie verejných 
prostriedkov; vyzýva preto Komisiu, aby 
bezodkladne obnovila svoje každoročné 
monitorovanie a podávanie správ v oblasti 
boja proti korupcii v súvislosti so všetkými 
členskými štátmi a inštitúciami a orgánmi 
EÚ; zdôrazňuje, že v dôsledku krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 možno 
očakávať väčšie prenikanie 
organizovaných zločineckých skupín do 
hospodárstva, ktoré si môžu ešte väčšmi 
uľahčiť korupciou a podvodmi; 
zdôrazňuje preto, že finančné prostriedky 
EÚ v rámci nového VFR a plánu obnovy 
sa musia účinne ochrániť pred korupciou 
a podvodmi zo strany organizovaných 
zločineckých skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. opakuje svoju výzvu na ďalšie 
kroky v oblasti posilnenia odbornej 
prípravy orgánov presadzovania práva 
o stratégiách boja proti rasizmu 
a diskriminácii a v oblasti predchádzania 
rasovému a etnickému profilovaniu 
a násiliu, ako aj ich identifikácie 
a zákazu; vyzýva členské štáty, aby 
investovali do tejto oblasti 
a spolupracovali v tejto veci s agentúrou 
CEPOL a Európskou sieťou odbornej 
justičnej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12b. vyzýva Komisiu, aby riešila 
problém chronického preplnenia 
európskych väzníc tým, že navrhne 
minimálne normy týkajúce sa podmienok 
zaistenia s cieľom zabrániť ďalšej 
kriminalizácii zadržiavaných osôb a ich 
radikalizácii počas výkonu trestu odňatia 
slobody a počas vyšetrovacej väzby, a to 
s cieľom obmedziť využívanie trestu 
odňatia slobody len ako krajné opatrenie 
v súlade so základnými právami na 
slobodu a prezumpciou neviny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, 
Malik Azmani, Ramona Strugariu, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. vyjadruje poľutovanie nad 
systematickým nedostatkom úplného 
a včasného vykonávania bezpečnostných 
opatrení EÚ členskými štátmi; domnieva 
sa, že bezpečnostné opatrenia sa musia 
vykonávať nielen v zmysle litery zákona, 
ale aj jeho ducha; poznamenáva, že ak sa 
bezpečnostné opatrenia systematicky 
nevykonávajú v plnom rozsahu a včas, 
hrozí, že budú neúčinné, nemusia viesť 
k väčšej bezpečnosti a z toho hľadiska už 
nespĺňajú požiadavky nevyhnutnosti 
a proporcionality; vyzýva Komisiu, aby 
začínala postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti ihneď po uplynutí lehoty na 
transpozíciu alebo po zistení nesplnenia 
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povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Michal Šimečka, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12b. zdôrazňuje význam dôkazov 
o účinnosti existujúcich bezpečnostných 
opatrení EÚ; poukazuje na to, že rozsah, 
v akom možno obmedzenie základných 
práv považovať za nevyhnutné 
a primerané, závisí od účinnosti týchto 
politík, čo dokazujú verejne dostupné 
kvantitatívne aj kvalitatívne dôkazy; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia doteraz sprístupnila len 
nepodložené dôkazy o bezpečnostných 
opatreniach, ale žiadne kvantitatívne 
dôkazy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Michal Šimečka, Malik Azmani, Ramona Strugariu, 
Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh, ktorý 
nahradí smernicu o ochrane údajov 
v kontexte presadzovania práva 
nariadením, s cieľom lepšie chrániť 
základné práva občanov pri cezhraničnej 
spolupráci v oblasti presadzovania práva, 
zohľadniť prijatie celého radu 
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bezpečnostných opatrení a udeliť nové 
právomoci orgánom presadzovania práva 
a bezpečnostným agentúram;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, 
Malik Azmani, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 12 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12d. pripomína, že členské štáty so 
systémami udeľovania pobytu 
a občianstva investorom uľahčujú 
korupciu a pranie špinavých peňazí, čím 
vnášajú do Únie bezpečnostné riziká; víta 
začatie postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti proti Malte a Cypru; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby v plnej miere 
využila svoje právo na legislatívnu 
iniciatívu a predložila legislatívny návrh 
na zákaz alebo reguláciu týchto systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Malik Azmani, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 12 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12e. vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
vyhodnocovala existujúce bezpečnostné 
politiky a dohody a aby ich v prípade 
potreby zosúladila s judikatúrou Súdneho 
dvora EÚ; zastáva názor, že dohody 
o PNR s USA a Austráliou sa musia 
urýchlene upraviť, aby boli v súlade 
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s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie, a domnieva sa, že odmietnutie 
Komisie konať v súlade s touto 
judikatúrou je vážnym opomenutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, 
Malik Azmani, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12f. zdôrazňuje, že policajná a justičná 
spolupráca EÚ je len taká silná ako jej 
najslabší prvok; domnieva sa, že 
nedostatky v oblasti právneho štátu 
v niektorých členských štátoch 
a nezákonné alebo nespoľahlivé praktiky 
majú ničivé dôsledky na nástroje, ako sú 
európsky zatykač, elektronické dôkazy, 
ECRIS a interoperabilita informačných 
systémov SVV;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, 
Malik Azmani, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12g. zdôrazňuje, že nevyhnutnou 
súčasťou celého reťazca úsilia v oblasti 
bezpečnosti v Únii ako celku je dostatočná 
kapacita orgánov presadzovania práva 
v oblasti spracovania informácií; 
poukazuje na to, že nedostatočná kapacita 
v jednom alebo viacerých členských 
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štátoch vážne oslabuje účinnosť 
bezpečnostných politík v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej 
právomoci, s cieľom zabezpečiť 
primeranú kapacitu spracovania 
informácií v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Michal Šimečka, Malik Azmani, Ramona Strugariu, 
Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12h. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
prideľovania finančných prostriedkov EÚ 
súkromným spoločnostiam, ktoré 
vytvárajú bezpečnostné systémy (alebo ich 
časti); vyzýva Komisiu, aby aktívne 
uverejňovala lobistické kontakty, 
zastúpenia a konzultácie so 
spoločnosťami v rámci transparentných 
a otvorených verejných súťaží; okrem 
toho vyzýva Komisiu, aby bola plne 
transparentná, pokiaľ ide o to, ktoré 
spoločnosti poskytujú ktoré výrobky alebo 
služby, ako aj o prípadné hodnotenie 
rizika ešte pred nasadením produktu alebo 
služby, o objem finančných prostriedkov 
EÚ, časové obdobie, požadované výsledky, 
audítorské lehoty a jurisdikcie mimo EÚ, 
ktorým tieto podniky podliehajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 12 i (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12i. zdôrazňuje, že šifrovanie prispieva 
k ochrane občanov a k bezpečnosti 
informačných systémov a že má 
nezastupiteľný význam aj pre 
investigatívnych novinárov 
a oznamovateľov na podávanie správ 
o protiprávnom konaní; poukazuje na to, 
že tzv. zadné dvierka môžu vážne ohroziť 
silu a účinnosť šifrovania, čo môžu 
zneužiť páchatelia trestných činov 
a vonkajšie štátne subjekty z krajín mimo 
EÚ, ktoré sa snažia destabilizovať našu 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12c. vyzýva Komisiu, aby zaradila 
rodovo motivované násilie do zoznamu 
závažnej trestnej činnosti EÚ podľa 
článku 83 ods. 1; vyzýva Komisiu, aby 
ratifikovala Istanbulský dohovor; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zaradili boj 
proti domácemu násiliu medzi svoje 
priority a zabezpečili potrebné ľudské 
a finančné zdroje pre podporné služby, 
špecializované jednotky presadzovania 
práva a trestné stíhanie; vyzýva členské 
štáty, aby poskytovali aktualizované 
údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odsek 12 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12d. požaduje moratórium na nové 
návrhy Komisie na hromadné sledovanie 
alebo hromadný zber údajov o celom 
obyvateľstve, či už ide o komunikáciu, 
používanie internetu, cestovanie, 
biometrické údaje, alebo iné údaje 
o občanoch; zaväzuje sa, že zruší prax 
bežného, automatizovaného a necieleného 
zberu údajov, ich uchovávania 
a priraďovania a zabezpečí účinnosť 
presadzovania práva obmedzením zberu 
a monitorovania údajov na ľudí, ktorí sú 
podozriví z páchania trestného činu alebo 
jeho prípravy, a to s požiadavkou súhlasu 
súdu a dohľadu súdu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12e. vyzýva Agentúru pre základné 
práva, aby systematicky skúmala všetky 
súčasné aj budúce právomoci a programy 
v oblasti sledovania, pokiaľ ide o ich 
účinnosť, náklady, nepriaznivé vedľajšie 
účinky, alternatívy a zlučiteľnosť so 
základnými právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odsek 12 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12f. zdôrazňuje význam financovania 
výskumu, ale so znepokojením berie na 
vedomie výskum a vývoj etických a právne 
otáznych technológií, ako sú INDECT, 
CleanIT a iBorderCtrl; zdôrazňuje, že EÚ 
nesmie financovať technológie, ktoré 
zasahujú do základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
informovala členské štáty o uplatňovaní 
požiadaviek európskych bezpečnostných 
predpisov a monitorovala ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 12b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
riadne financovanie a personálne 
obsadenie agentúr a orgánov EÚ v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí, aby EÚ 
mohla plniť svoju stratégiu;

Or. en
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