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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa 

nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0625), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 83 ods. 1 a článok 82 ods. 2 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 

parlamentu (C8-0386/2015), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 

2178(2014) z 24. septembra 2014 a 2249/2015 z 20. novembra 2015, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu zo 16. mája 2005 

a dodatkový protokol k nemu z 19. mája 2015, 

– so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF), 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A8-0000/2016), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Organizácia Spojených národov 

(OSN), Interpol a Europol už roky 
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informujú o rastúcom zbližovaní medzi 

organizovanou trestnou činnosťou 

a terorizmom. V najnovšej správe 

Europolu o stave a vývoji terorizmu sa 

uvádza, že všeobecná hrozba zo strany 

teroristov pre bezpečnosť občanov 

a záujmy Únie bude pravdepodobne 

narastať a zhoršuje ju najmä konflikt 

v Sýrii a Iraku, pričom vzťah medzi 

terorizmom a organizovanou trestnou 

činnosťou a prepojenia medzi 

zločineckými a teroristickými skupinami 

predstavujú zvýšenú bezpečnostnú hrozbu 

pre Úniu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh 2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V posledných rokoch došlo k rozvoju 

a nárastu hrozby terorizmu. Osoby 

označované ako „zahraniční teroristickí 

bojovníci“ cestujú do zahraničia na účely 

terorizmu. Vracajúci sa zahraniční 

teroristickí bojovníci predstavujú zvýšenú 

bezpečnostnú hrozbu pre všetky členské 

štáty EÚ. Zahraniční teroristickí bojovníci 

boli spojení s niekoľkými nedávnymi 

útokmi alebo plánmi vrátane útokov 

v Paríži 13. novembra 2015. Európska únia 

a jej členské štáty navyše čelia zvýšenej 

hrozbe od jednotlivcov, ktorých inšpirovali 

alebo naviedli teroristické skupiny 

pôsobiace v zahraničí, ale ktorí zostávajú 

v Európe. 

(4) V posledných rokoch došlo k rozvoju 

a nárastu hrozby terorizmu. Osoby 

označované ako „zahraniční teroristickí 

bojovníci“ cestujú do zahraničia na účely 

terorizmu. Vracajúci sa zahraniční 

teroristickí bojovníci predstavujú zvýšenú 

bezpečnostnú hrozbu pre všetky členské 

štáty EÚ. Zahraniční teroristickí bojovníci 

boli spojení s niekoľkými nedávnymi 

útokmi alebo plánmi vrátane útokov 

v Paríži 13. novembra 2015. Európska únia 

a jej členské štáty navyše čelia zvýšenej 

hrozbe od jednotlivcov, ktorých inšpirovali 

alebo naviedli teroristické skupiny 

pôsobiace v zahraničí a v Európe, ale ktorí 

zostávajú v Európe. 

Or. en 

 



 

PR\1086966SK.doc 7/42 PE577.046v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. keďže niektoré spôsoby používania 

internetu vedú k radikalizácii a umožňujú 

fanatikom na celom svete vzájomne sa 

spájať a uskutočňovať nábor 

zraniteľných jednotlivcov bez 

akéhokoľvek fyzického kontaktu a ťažko 

vysledovateľným spôsobom. Internet 

prináša vzhľadom na svoj globálny 

a cezhraničný charakter osobitné výzvy, 

v dôsledku čoho vznikajú právne medzery 

a jurisdikčné konflikty. Každý členský štát 

by mal zriadiť špeciálny útvar zodpovedný 

za nahlasovanie nezákonného obsahu na 

internete a zjednodušenie odhaľovania 

a odstraňovania takéhoto obsahu. 

Europol zriadením jednotky pre 

nahlasovanie internetového obsahu (EU 

IRU), ktorej úlohou je odhaľovať 

nezákonný obsah a podporovať v tomto 

smere členské štáty a zároveň plne 

rešpektovať základné práva všetkých 

zúčastnených strán, predstavuje v tejto 

súvislosti významný krok vpred. Útvary 

členských štátov by mali spolupracovať aj 

s protiteroristickým koordinátorom Únie 

a Európskym centrom pre boj proti 

terorizmu v rámci Europolu, ako aj 

s organizáciami občianskej spoločnosti, 

ktoré pôsobia v tejto oblasti. Členské štáty 

by mali presadzovať vzájomnú spoluprácu 

v týchto záležitostiach, ako aj spoluprácu 

s príslušnými agentúrami Únie. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. V rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 

(BR OSN) č. 2178(2014) odseku 6 sa 

požaduje, aby všetky členské štáty OSN 

zabezpečili, aby sa cesta do tretej krajiny 

s cieľom prispieť k páchaniu 

teroristických činov alebo na účely 

poskytovania alebo absolvovania výcviku, 

ako aj financovanie, organizácia alebo 

uľahčovanie takýchto ciest považovali na 

základe ich vnútroštátnych zákonov 

a iných právnych predpisov za závažný 

trestný čin. S cieľom zamedziť medzerám 

v trestnom stíhaní v rámci Únie je 

potrebné harmonizované vykonávanie 

rezolúcie BR OSN 2178 (2014).  

Or. en 

Odôvodnenie 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 2178(2014) už zaväzuje všetky členské štáty EÚ, aby 

uvedené trestné činy vykonávali vo svojom vnútroštátnom práve. Bez harmonizovaného 

vykonávania tejto rezolúcie BR OSN na úrovni EÚ by zmes rôznych vnútroštátnych právnych 

predpisov mohla viesť k jasným nedostatkom v trestnom stíhaní v rámci EÚ. Z tohto dôvodu je 

aktualizácia súčasného rámcového rozhodnutia o terorizme tak, aby zahŕňalo tieto trestné 

činy, najlepšou možnosťou na dosiahnutie koordinovaného a štruktúrovaného celoeurópskeho 

prístupu EÚ. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Poskytovanie humanitárnej pomoci 

nestrannými a nezávislými 

humanitárnymi mimovládnymi 

organizáciami, ktoré sú uznané podľa 

medzinárodného práva, ako je 

Medzinárodný výbor Červeného kríža 

(MVČK), by sa nemalo považovať za 

príspevok k trestnej činnosti teroristickej 

skupiny. Podľa ustálenej judikatúry 
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Súdneho dvora Európskej únie1a však 

uplatniteľnosť medzinárodného 

humanitárneho práva na situáciu 

ozbrojeného konfliktu a na činy spáchané 

v tomto kontexte neznamená, že právne 

predpisy o terorizme sa na tieto činy 

nevzťahujú. 

 ____________________ 

 1a Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta 

komora, rozšírené zloženie) zo 16. októbra 

2014, Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(LTTE)/Rada Európskej únie. Spojené 

veci T-208/11 a T-508/11. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dôležité je jasne uviesť, že činnosť uznaných humanitárnych organizácií, ako je i Červený 

kríž, by touto smernicou a najmä článkom 4 nemala byť dotknutá. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Medzi trestné činy súvisiace s verejným 

podnecovaním k spáchaniu teroristického 

trestného činu patria okrem iného 

glorifikácia a ospravedlňovanie terorizmu 

alebo šírenie správ a snímok aj v súvislosti 

s obeťami terorizmu ako spôsob získavania 

publicity pre ciele teroristov alebo vážneho 

zastrašovania obyvateľstva, a to za 

predpokladu, že toto správanie vytvára 

riziko spáchania teroristických činov. 

(7) Medzi trestné činy súvisiace s verejným 

podnecovaním k spáchaniu teroristického 

trestného činu patria okrem iného 

glorifikácia a ospravedlňovanie terorizmu 

alebo šírenie správ a snímok aj v súvislosti 

s obeťami terorizmu ako spôsob získavania 

publicity pre ciele teroristov alebo vážneho 

zastrašovania obyvateľstva, a to za 

predpokladu, že toto správanie vytvára 

jasné a konkrétne riziko spáchania 

teroristických činov. V záujme posilnenia 

opatrení zameraných proti podnecovaniu 

verejnosti k páchaniu teroristických činov 

a takisto vzhľadom na intenzívnejšie 

využívanie technológií, najmä internetu, 

je podľa všetkého vhodné, aby členské 

štáty prijali opatrenia na odstránenie 

alebo zablokovanie prístupu k webovým 
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stránkam verejne podnecujúcim 

k páchaniu teroristických činov. Ak sa 

takéto opatrenia prijmú, mali by sa 

ustanoviť transparentnými postupmi 

a mali by poskytovať primerané záruky, 

najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa 

obmedzenia uplatňovali iba 

v nevyhnutných prípadoch, boli 

primerané a v plnej miere rešpektovali 

základné práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na závažnosť tejto hrozby 

a najmä potrebu zastaviť tok zahraničných 

teroristických bojovníkov je nutné 

kriminalizovať cestovanie do zahraničia na 

účely terorizmu, a to nielen s cieľom 

páchať teroristické trestné činy 

a poskytovať alebo absolvovať výcvik, ale 

aj s cieľom zúčastniť sa na činnostiach 

teroristickej skupiny. Kriminalizovať by sa 

mal aj každý čin, ktorý uľahčuje toto 

cestovanie. 

(8) Vzhľadom na závažnosť tejto hrozby 

a najmä potrebu zastaviť tok zahraničných 

teroristických bojovníkov je nutné 

kriminalizovať cestovanie do zahraničia na 

účely terorizmu, a to nielen s cieľom 

páchať teroristické trestné činy 

a poskytovať alebo absolvovať výcvik, ale 

aj s cieľom zúčastniť sa na činnostiach 

teroristickej skupiny. Kriminalizovať by sa 

mal aj každý čin, ktorý uľahčuje toto 

cestovanie. Takéto cestovanie by sa malo 

považovať za trestný čin za veľmi 

konkrétnych podmienok, a iba ak možno 

z objektívnych a konkrétnych okolností 

vyvodiť jednoznačný zámer vycestovať na 

teroristické účely. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhovaná kriminalizácia vycestovania na teroristické účely je nevyhnutná nato, aby sa 

zabránilo zahraničným bojovníkom, aby opustili svoju krajinu, alebo vracajúcim sa 

zahraničným bojovníkom so zlými úmyslami, aby sa vrátili. Keďže však cestovanie samo 

o sebe nie je trestným činom, je mimoriadne dôležité, aby bol teroristický úmysel dokázaný na 
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základe čo najvyššieho počtu konkrétnych skutočností a okolností. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Financovanie terorizmu by 

v členských štátoch malo byť 

postihnuteľné a malo by zahŕňať 

financovanie teroristických činov, 

financovanie teroristickej skupiny, ako aj 

iné trestné činy súvisiace s teroristickými 

činnosťami, ako je nábor a výcvik alebo 

cestovanie na účely terorizmu, aby sa tak 

narušili podporné štruktúry, ktoré uľahčujú 

páchanie teroristických trestných činov. 

Postihnuteľné by malo byť aj napomáhanie 

financovania terorizmu a navádzanie naň, 

ako aj pokus o také financovanie. 

(10) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2015/849/EÚ1a, financovanie terorizmu by 

v členských štátoch malo byť 

postihnuteľné a malo by zahŕňať 

financovanie teroristických činov, 

financovanie teroristickej skupiny, ako aj 

iné trestné činy súvisiace s teroristickými 

činnosťami, ako je nábor a výcvik alebo 

cestovanie na účely terorizmu, aby sa tak 

narušili podporné štruktúry, ktoré uľahčujú 

páchanie teroristických trestných činov, 

a to aj v prípade neexistencie súvislosti 

s konkrétnym teroristickým činom alebo 

činmi. Postihnuteľné by malo byť aj 

napomáhanie financovania terorizmu 

a navádzanie naň, ako aj pokus o také 

financovanie. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 

o predchádzaní využívaniu finančného 

systému na účely prania špinavých peňazí 

alebo financovania terorizmu, ktorou sa 

mení nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2005/60/ES a smernica Komisie 

2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vykonávacie odporúčanie FATF č. 5. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 a (nové)  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 10a. Vzhľadom na rastúce zbližovanie 

medzi organizovanou trestnou činnosťou 

a terorizmom by mal byť boj proti sieťam 

organizovanej trestnej činnosti súčasťou 

každej stratégie boja proti financovaniu 

terorizmu. Nezákonné obchodovanie 

so strelnými zbraňami, s drogami, 

cigaretami a falšovaným tovarom, 

obchodovanie s ľuďmi, priekupníctvo 

a vydieračstvo sa pre teroristické skupiny 

stali veľmi lukratívnymi spôsobmi 

získania finančných prostriedkov 

s ročnými ziskmi vo výške približne 

110 miliárd EUR (bez obchodovania 

s falšovaným tovarom). Útočníci, ktorí 

vykonali teroristické útoky v Paríži v roku 

2015 (Charlie Hebdo a Bataclan), mali 

záznam v registri trestov v súvislosti 

s nezákonným obchodovaním s drogami 

a falšovaným tovarom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V správe s názvom Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (Financovanie teroristickej organizácie Islamský štát v Iraku a Levante), ktorá bola 

uverejnená vo februári 2015, Finančná akčná skupina (FATF) identifikovala hlavné zdroje 

príjmov tejto teroristickej organizácie, ktoré zahŕňajú rabovanie bánk a vydieranie, kontrolu 

nad ropnými poliami a rafinériami, krádeže hospodárskych aktív, darcov zneužívajúcich 

neziskové organizácie, únosy na účely vymáhania výkupného, pašovanie hotovosti, získavanie 

finančných prostriedkov prostredníctvom internetu atď. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 10b. Finančné vyšetrovanie môže mať 

zásadný význam pri odhaľovaní aktivít na 

podporu teroristických trestných činov 

a sietí a systémov teroristických 

organizácií. Takéto vyšetrovanie môže byť 

veľmi prínosné, najmä ak sú v skorom 

štádiu vyšetrovania zapojené daňové 

a colné orgány, finančné spravodajské 

služby a súdne orgány. Členské štáty by sa 

mali pri riešení prípadov finančného 

vyšetrovania terorizmu snažiť 

o uplatnenie efektívnejšieho 

a koordinovanejšieho prístupu 

zameraného na vytvorenie 

špecializovaných jednotiek na 

vnútroštátnej úrovni. Takáto centralizácia 

odborných poznatkov môže mať značnú 

pridanú hodnotu a významne prispieť 

k zabezpečeniu úspešných stíhaní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Ďalej by v členských štátoch malo byť 

postihnuteľné aj poskytovanie materiálnej 

podpory terorizmu prostredníctvom osôb, 

ktoré sa zapájajú do dodávania alebo 

presunu služieb, majetku alebo tovaru 

vrátane obchodných transakcií 

zahŕňajúcich vstup do Únie alebo výstup 

z nej, alebo osôb, ktoré v týchto 

činnostiach pôsobia ako sprostredkovatelia, 

a to ako napomáhanie terorizmu 

a navádzanie naň alebo ako financovanie 

terorizmu, ak sa vykonáva s vedomím, že 

tieto operácie alebo výnosy z nich sa majú 

úplne alebo sčasti použiť na účely 

(11) Ďalej by v členských štátoch malo byť 

postihnuteľné aj poskytovanie materiálnej 

podpory terorizmu prostredníctvom osôb, 

ktoré sa zapájajú do dodávania alebo 

presunu služieb, majetku alebo tovaru 

vrátane obchodných transakcií 

zahŕňajúcich vstup do Únie alebo výstup 

z nej, alebo osôb, ktoré v týchto 

činnostiach pôsobia ako sprostredkovatelia, 

pričom k týmto činnostiam patria 

napríklad predaj, nadobúdanie alebo 

výmena predmetov kultúrnej hodnoty 

v archeologickom, umeleckom, 

historickom alebo vedeckom záujme, ak 
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terorizmu alebo v prospech teroristických 

skupín. 
sa možno odôvodnene domnievať, že 

predmet bol privlastnený, odcudzený, 

získaný z tajnej vykopávky alebo 

nelegálne vyvezený z oblasti kontrolovanej 

teroristickou skupinou, a to ako 

napomáhanie terorizmu a navádzanie naň 

alebo ako financovanie terorizmu, ak sa 

vykonáva s vedomím, že tieto operácie 

alebo výnosy z nich sa majú úplne alebo 

sčasti použiť na účely terorizmu alebo 

v prospech teroristických skupín. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. Takisto by sa mal v členských štátoch 

trestať vývoj škodlivého softvéru 

na teroristické účely alebo v prospech 

teroristických skupín. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pokiaľ ide o trestné činy uvedené 

v tejto smernici, pojem úmysel sa musí 

vzťahovať na všetky prvky, ktoré tvoria 

tieto trestné činy. Úmyselný charakter 

konania alebo nekonania možno vyvodiť 

z objektívnych skutkových okolností.  

(13) Pokiaľ ide o trestné činy uvedené 

v tejto smernici, pojem úmysel sa musí 

vzťahovať na všetky prvky, ktoré tvoria 

tieto trestné činy. Úmyselný charakter 

konania alebo nekonania by sa mal podľa 

možnosti vyvodiť z objektívnych 

skutkových okolností.  

Or. en 
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Odôvodnenie 

Keďže navrhované prípady kriminalizácie môžu mať veľmi rušivý vplyv na naše občianske 

práva, napríklad právo na slobodu prejavu alebo právo na cestovanie, je mimoriadne 

dôležité, aby bol teroristický úmysel podložený čo najväčším počtom konkrétnych faktov 

a okolností. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Potrebné je zaviesť pravidlá 

právomoci, aby sa zabezpečilo účinné 

stíhanie teroristických trestných činov. 

Vzhľadom na možné dôsledky tohto 

správania na území Únie a úzke materiálne 

prepojenie medzi trestnými činmi 

poskytovania a absolvovania výcviku na 

terorizmus je nutné najmä stanoviť 

právomoc pre trestné činy spáchané 

poskytovateľmi výcviku na terorizmus bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť. 

(15) Potrebné je zaviesť jurisdikčné 

pravidlá, aby sa zabezpečilo účinné 

stíhanie teroristických trestných činov. 

Vzhľadom na možné dôsledky tohto 

správania na území Únie a úzke materiálne 

prepojenie medzi trestnými činmi 

poskytovania a absolvovania výcviku na 

terorizmus je nutné najmä stanoviť 

právomoc pre trestné činy spáchané tými, 

ktorí poskytujú výcvik na terorizmus 

občanom Únie a osobám s pobytom v Únii 

bez ohľadu na štátnu príslušnosť 

poskytovateľov výcviku. Pri každom 

trestnom stíhaní štátneho príslušníka 

tretej krajiny by sa mali dodržiavať 

dohody o vydaní a policajnej a justičnej 

spolupráci v trestných veciach s tretími 

krajinami. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15a. V záujme zabezpečenia úspechu 

vyšetrovaní a stíhaní teroristických 

trestných činov vrátane činov súvisiacich 

s teroristickou skupinou alebo činov 

súvisiacich s teroristickými aktivitami by 
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príslušné orgány zodpovedné 

za vyšetrovanie a stíhanie takýchto 

trestných činov mali mať možnosť 

používať účinné nástroje vyšetrovania, 

ako sú nástroje, ktoré sa používajú v boji 

proti organizovanej trestnej činnosti alebo 

inej závažnej trestnej činnosti. Tieto 

nástroje by mali v súlade s vnútroštátnym 

právom členských štátov zodpovedať 

povahe a závažnosti vyšetrovaných 

trestných činov, zohľadňovať zásadu 

proporcionality, rešpektovať základné 

práva, ako je prezumpcia neviny, 

a zaručovať účinné procesné záruky. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15b. Táto smernica by nemala mať 

za následok zmenu práv, záväzkov 

a povinností členských štátov podľa 

medzinárodného práva vrátane 

medzinárodného humanitárneho práva. 

Akcie ozbrojených síl počas ozbrojeného 

konfliktu, ktoré sa riadia medzinárodným 

humanitárnym právom v zmysle 

podmienok podľa tohto práva, a akcie 

ozbrojených síl štátu pri výkone ich 

oficiálnych funkcií do tej miery, do akej 

sa riadia inými pravidlami 

medzinárodného práva, sa neriadia touto 

smernicou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto odôvodnenie je už súčasťou rámcového rozhodnutia o terorizme a potvrdzuje zásadu, že 

akcie ozbrojených síl počas ozbrojených konfliktov nie sú upravené týmto návrhom a že 

medzinárodné humanitárne právo je vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Ide 
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o dôležitú otázku, ktorá bola zahrnutá aj do dohovoru Rady Európy. 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 c (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15c. V záujme predchádzania terorizmu 

a boja proti nemu je potrebná užšia 

cezhraničná spolupráca medzi 

príslušnými vnútroštátnymi a európskymi 

orgánmi, pokiaľ ide o prospešnú výmenu 

akýchkoľvek relevantných informácií 

z registra trestov alebo iných dostupných 

zdrojov o radikalizovaných jednotlivcoch, 

najmä tých, ktorí sú alebo boli podrobení 

trestnému konaniu alebo zmrazeniu 

aktív�. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 d (nové)  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15d. Členské štáty by mali navzájom 

spolupracovať, najmä prostredníctvom 

Eurojustu, s cieľom zabezpečiť zlepšenie 

a presadenie ich justičného prístupu 

k riešeniu zložitej otázky deradikalizácie 

a ukončenia teroristickej činnosti 

takzvaných zahraničných bojovníkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 e (nové)  
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15e. Vzhľadom na to, že teroristické 

organizácie sa vo veľkej miere spoliehajú 

na rôzne elektronické nástroje, internet 

a sociálne médiá, pokiaľ ide 

o komunikáciu, propagáciu 

a podnecovanie teroristických činov, 

nábor potenciálnych bojovníkov, 

zhromažďovanie finančných prostriedkov 

alebo zabezpečovanie ďalšej podpory ich 

aktivít, problémy týkajúce sa 

elektronických dôkazov predstavujú výzvu 

pre vyšetrovanie a stíhanie teroristických 

trestných činov. Členské štáty by preto 

mali navzájom spolupracovať, najmä 

prostredníctvom Eurojustu, s cieľom 

zabezpečiť koordinovaný prístup 

k rozvoju akýchkoľvek opatrení, ktoré sa 

môže ukázať ako efektívne pre 

zhromažďovanie, výmenu a prípustnosť 

elektronických dôkazov. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 f (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15f. V správe Eurojustu z roku 20141a sa 

konštatuje, že rastúca sofistikovanosť 

a rozsiahlejšie využívanie anonymných 

serverov, proxy serverov, siete Tor, 

satelitných spojení a zahraničných 3G 

sietí prinášajú ďalšie výzvy pre 

zhromažďovanie a analýzu 

elektronických dôkazov, ktoré sú ešte 

výraznejšie v dôsledku ukladania údajov 

do cloudov. Členské štáty by preto mali 

navzájom spolupracovať, najmä 

prostredníctvom Eurojustu, na 

identifikácii a odstraňovaní prípadných 

prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť 
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v rámci žiadostí o vzájomnú právnu 

pomoc v súvislosti s elektronickými 

dôkazmi. 

 ____________________ 

 1a Dokument Rady 16130/14 z 26. 

novembra 2014: Foreign Fighters: 

Eurojust’s Views on the Phenomenon and 

the Criminal Justice Response. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Členské štáty by mali prijať osobitné 

opatrenia na ochranu, podporu a pomoc 

reagujúce na osobitné potreby obetí 

terorizmu, čím ďalej vymedzia a rozšíria 

práva, ktoré už obsahuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2012/29/EÚ28. Obete terorizmu sú 

vymedzené v článku 1 smernice 

2012/29/EÚ v súvislosti s teroristickými 

trestnými činmi uvedenými v článku 3. 

Opatreniami, ktoré by členské štáty mali 

prijať, by sa malo zabezpečiť, aby 

v prípade teroristického útoku obete 

terorizmu získali emocionálnu 

a psychologickú podporu vrátane 

posttraumatickej podpory a poradenstva, 

ako aj všetky relevantné právne, praktické 

a finančné informácie a poradenstvo.  

(16) Členské štáty by mali prijať osobitné 

opatrenia na ochranu, podporu a pomoc 

reagujúce na osobitné potreby obetí 

terorizmu, čím ďalej vymedzia a rozšíria 

práva, ktoré už obsahuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2012/29/EÚ28. Obete terorizmu sú 

vymedzené v článku 1 smernice 

2012/29/EÚ v súvislosti s teroristickými 

trestnými činmi uvedenými v článku 3. 

Opatreniami, ktoré by členské štáty mali 

prijať, by sa malo zabezpečiť, aby 

v prípade teroristického útoku obete 

terorizmu získali emocionálnu 

a psychologickú podporu vrátane 

posttraumatickej podpory a poradenstva, 

ako aj všetky relevantné právne, praktické 

a finančné informácie a poradenstvo. 

Okrem toho by členské štáty mali brať do 

úvahy i riziká zastrašovania a odplaty, 

ktoré hrozia obetiam a celkovo osobám, 

ktoré môžu svedčiť v trestnom konaní 

v súvislosti s teroristickými trestnými 

činmi. Všetky členské štáty by mali 

obetiam terorizmu poskytnúť i právnu 

pomoc. 

____________________ ____________________ 
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28 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, 

ktorou sa stanovujú minimálne normy 

v oblasti práv, podpory a ochrany obetí 

trestných činov a ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV 

z 15. marca 2001 (Ú. v. EÚ L 315, 

14.11.2012, s. 37).   

28 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, 

ktorou sa stanovujú minimálne normy 

v oblasti práv, podpory a ochrany obetí 

trestných činov a ktorou sa nahrádza 

rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV 

z 15. marca 2001 (Ú. v. EÚ L 315, 

14.11.2012, s. 37).   

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Členské štáty by mali medzi sebou 

spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby 

všetky obete terorizmu mali prístup 

k informáciám o právach obetí, dostupných 

podporných službách a dostupných 

systémoch odškodňovania. Členské štáty 

by ďalej mali zabezpečiť, aby obete 

terorizmu mali prístup k dlhodobým 

podporným službám v krajine svojho 

pobytu aj v prípade, že teroristický trestný 

čin bol spáchaný v inej krajine EÚ. 

(17) Členské štáty by mali medzi sebou 

spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby 

všetky obete terorizmu mali prístup 

k informáciám o právach obetí, dostupných 

podporných službách a dostupných 

systémoch odškodňovania, ako aj 

jednoduchý prístup k takýmto službám 

a systémom. Členské štáty by ďalej mali 

zabezpečiť, aby obete terorizmu mali 

prístup k dlhodobým podporným službám 

v krajine svojho pobytu aj v prípade, že 

teroristický trestný čin bol spáchaný v inej 

krajine EÚ. Pri zabezpečovaní 

zdravotníckych protiopatrení môžu 

členské štáty uplatňovať postup 

spoločného obstarávania stanovený 

v rozhodnutí č. 1082/2013 Európskeho 

parlamentu a Rady1a. 

 _______________ 

 1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 

2013 o závažných cezhraničných 

ohrozeniach zdravia a zrušení 

rozhodnutia č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 

293, 5.11.2013, s. 1). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17a. Komplexnú stratégiu na 

predchádzanie radikalizácii a náboru 

občanov Únie teroristickými 

organizáciami možno úspešne zaviesť iba 

súbežne s proaktívnymi postupmi 

deradikalizácie v oblasti justície. Členské 

štáty by si preto mali vymieňať osvedčené 

postupy vytvárania štruktúr 

deradikalizácie, ktoré majú zamedziť, aby 

občania Únie a štátni príslušníci tretích 

krajín s legálnym pobytom na území Únie 

odchádzali z Únie, alebo by sa uvedenými 

postupmi mal kontrolovať návrat týchto 

osôb do Únie a takisto by si mali 

vymieňať informácie o svojej súdnej praxi 

v tejto súvislosti, a to najmä 

prostredníctvom Eurojustu. Mali by si 

tieto osvedčené postupy vymieňať nielen 

medzi sebou, ale aj s tretími krajinami, 

ktoré už získali skúsenosti a dosiahli 

pozitívne výsledky v tejto oblasti. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17b. Okrem vykonávania tejto smernice 

by členské štáty mali pokračovať v úsilí 

o predchádzanie terorizmu koordináciou 

svojich stratégií a výmenou dostupných 

informácií a skúseností, uplatňovaním 

osvedčených postupov na úrovni Únie 

a na vnútroštátnej úrovni, spoluprácou 

s cieľom prijať nové kroky v oblasti boja 
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proti radikalizácii a náboru teroristov, 

aktualizáciou vnútroštátnych 

preventívnych politík a zavádzaním sietí 

odborníkov v desiatich prioritných 

oblastiach opatrení, ako sú uvedené 

v stratégii Únie na boj proti radikalizácii 

a náboru teroristov. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V tejto smernici sú dodržané zásady 

uznané v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, základné práva a slobody a zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie vrátane zásad stanovených 

v jej kapitolách II, III, V a VI, ktoré 

zahŕňajú okrem iného právo na slobodu 

a bezpečnosť, slobodu prejavu a právo na 

informácie, slobodu združovania, slobodu 

myslenia, svedomia a náboženského 

vyznania, všeobecný zákaz diskriminácie 

najmä z dôvodu rasy, farby pleti, etnického 

alebo sociálneho pôvodu, genetických 

vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, 

politického alebo iného zmýšľania, právo 

na rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a právo na ochranu osobných 

údajov, zásadu zákonnosti 

a proporcionality trestných činov a trestov, 

ktorá zahŕňa aj požiadavku presnosti, 

jasnosti a predvídateľnosti v trestnom 

práve, prezumpciu neviny, ako aj slobodu 

pohybu stanovenú v článku 21 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 

v smernici 2004/38/ES. Táto smernica sa 

musí vykonávať v súlade s týmito právami 

a zásadami. 

(19) V tejto smernici sú dodržané zásady 

uznané v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, základné práva a slobody a zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie vrátane zásad stanovených 

v jej kapitolách II, III, V a VI, ktoré 

zahŕňajú okrem iného právo na slobodu 

a bezpečnosť, slobodu prejavu a právo na 

informácie, slobodu zhromažďovania 

a združovania, slobodu myslenia, 

svedomia a náboženského vyznania, 

všeobecný zákaz diskriminácie najmä 

z dôvodu rasy, farby pleti, etnického alebo 

sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 

jazyka, náboženstva alebo viery, 

politického alebo iného zmýšľania, právo 

na rešpektovanie súkromného a rodinného 

života a právo na ochranu osobných 

údajov, zásadu zákonnosti 

a proporcionality trestných činov a trestov, 

ktorá zahŕňa aj požiadavku presnosti, 

jasnosti a predvídateľnosti v trestnom 

práve, prezumpciu neviny, ako aj slobodu 

pohybu stanovenú v článku 21 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 

v smernici 2004/38/ES. Táto smernica sa 

musí vykladať v súlade s týmito právami 

a zásadami. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19a. Žiadne ustanovenie tejto smernice by 

sa nemalo vykladať tak, že jeho cieľom je 

zredukovať alebo obmedziť šírenie 

informácií na vedecké, akademické alebo 

informačné účely. Do rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice, a najmä vymedzenia 

verejného podnecovania k páchaniu 

teroristických trestných činov nepatrí 

vyjadrovanie radikálnych, polemických 

alebo kontroverzných názorov na citlivé 

politické otázky v rámci verejnej diskusie. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Smernica by mala nahradiť rámcové 

rozhodnutie 2002/475/SVV29 pre členské 

štáty viazané touto smernicou. 

(21) Smernica nahrádza rámcové 

rozhodnutie 2002/475/SVV pre členské 

štáty viazané touto smernicou. 

________________  

29 Zmenené rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/919/SVV z 28. novembra 2008, 

ktorým sa mení a dopĺňa rámcové 

rozhodnutie 2002/475/SVV (Ú. v. EÚ L 

330, 9.12.2008, s. 21).   

 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V tejto smernici sa stanovujú minimálne 

pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 

činov a sankcií v oblasti teroristických 

trestných činov, trestných činov súvisiacich 

s teroristickou skupinou a trestných činov 

súvisiacich s teroristickými činnosťami, 

ako aj osobitné opatrenia na ochranu obetí 

terorizmu a pomoc týmto obetiam. 

V tejto smernici sa stanovujú minimálne 

pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 

činov a sankcií v oblasti teroristických 

trestných činov, trestných činov súvisiacich 

s teroristickou skupinou a trestných činov 

súvisiacich s teroristickými činnosťami, 

ako aj osobitné opatrenia na ochranu 

a podporu obetí terorizmu a pomoc týmto 

obetiam. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(f) výroba, vlastnenie, získanie, preprava, 

dodávka alebo použitie zbraní, výbušnín 

alebo jadrových alebo chemických zbraní, 

ako aj výskum a vývoj biologických 

a chemických zbraní; 

(f) výroba, vlastnenie, získanie, preprava, 

dodávka alebo použitie zbraní, škodlivého 

softvéru podľa článku 7 smernice 

2013/40/EÚ Európskeho parlamentu 

a Rady1a, výbušnín alebo jadrových alebo 

chemických zbraní, ako aj výskum a vývoj 

biologických a chemických zbraní; 

 _______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 

o útokoch na informačné systémy, ktorou 

sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 

2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, 

s. 8). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výroba a používanie škodlivých nástrojov IT (škodlivý softvér) na teroristické účely je 

relatívne novým javom, ktorý by sa mal v tejto smernici zohľadniť vo väčšej miere. 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ha) útoky na informačné systémy, ako sú 

vymedzené v článkoch 4 a 5 smernice 

2013/40/EÚ, ktoré by mohli ohroziť 

ľudský život alebo mať za následok 

značné hospodárske straty;  

Or. en 

Odôvodnenie 

Používanie nástrojov IT (cracking) na teroristické účely je relatívne novým javom, ktorý by sa 

mal v tejto smernici zohľadniť vo väčšej miere. 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie informácií 

verejnosti s úmyslom podnietiť spáchanie 

jedného z trestných činov uvedených 

v článku 3 ods. 2 písm. a) až h), pokiaľ 

z tohto konania plynie nebezpečenstvo, že 

môže byť spáchaný jeden alebo viac takých 

trestných činov, a bez ohľadu na to, či toto 

konanie priamo obhajuje teroristické 

trestné činy alebo nie, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin, ak je takéto konanie 

úmyselné. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby šírenie alebo iné 

sprístupnenie informácií verejnosti 

akýmikoľvek prostriedkami vrátane 

internetu s úmyslom podnietiť alebo 

velebiťspáchanie jedného z trestných činov 

uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až 

ha), pokiaľ z tohto konania plynie jasné 

a značné nebezpečenstvo, že môže byť 

spáchaný jeden alebo viac takých trestných 

činov, a bez ohľadu na to, či toto konanie 

priamo alebo nepriamo obhajuje 

spáchanie teroristických trestných činov, 

bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je 

takéto konanie úmyselné.  

Or. en 
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Odôvodnenie 

Verejné podnecovanie alebo navádzanie by sa malo považovať za trestný čin, ak existuje 

jasné a značné nebezpečenstvo, že povedie k spáchaniu teroristických trestných činov. Bez 

takéhoto jasného prepojenia s prípadným spáchaním teroristických trestných činov hrozí, že 

sa stane nástrojom cenzúry. 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby prijatie pokynov 

od inej osoby na výrobu alebo použitie 

výbušnín, strelných zbraní alebo iných 

zbraní, alebo škodlivých alebo 

nebezpečných látok, alebo na iné osobitné 

metódy alebo techniky na účely spáchania 

jedného z trestných činov uvedených 

v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) alebo 

prispenia k nim bolo postihnuteľné ako 

trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby prijatie pokynov 

– vrátane nadobudnutia znalostí alebo 

praktických zručností – od inej osoby na 

výrobu alebo použitie výbušnín, strelných 

zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých 

alebo nebezpečných látok, alebo na iné 

osobitné metódy alebo techniky na účely 

spáchania jedného z trestných činov 

uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až 

ha) alebo prispenia k nim bolo 

postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto 

konanie úmyselné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s presným znením dodatkového protokolu Rady Európy. 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 9 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cestovanie do zahraničia na účely 

terorizmu 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby cestovanie do 

inej krajiny na účely spáchania 

teroristického trestného činu uvedeného 

v článku 3 alebo prispenia k nemu, účasť 

na činnostiach teroristickej skupiny 

uvedených v článku 4 alebo poskytovanie 

alebo absolvovanie výcviku na terorizmus 

uvedené v článkoch 7 a 8 boli 

postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto 

konanie úmyselné. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby cestovanie ich 

štátnych príslušníkov alebo akýchkoľvek 

jednotlivcov cestujúcich z ich územia do 

inej krajiny, ktorá nie je krajinou štátnej 

príslušnosti alebo pobytu cestujúcej osoby, 
na účely spáchania teroristického trestného 

činu uvedeného v článku 3 alebo prispenia 

k nemu, účasť na činnostiach teroristickej 

skupiny uvedených v článku 4 alebo 

poskytovanie alebo absolvovanie výcviku 

na terorizmus uvedené v článkoch 7 a 8 

boli postihnuteľné ako trestný čin, ak je 

takéto konanie úmyselné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o veľmi citlivý článok, ktorý si vyžaduje opatrnosť. Je preto rozumné v čo najväčšej miere 

sa pridržiavať presného znenia dohodnutého v rezolúcii BR OSN a dodatkovom protokole 

Rady Európy. Okrem toho treba mať na pamäti, že touto smernicou sa uplatňuje minimálna 

harmonizácia, a preto členské štáty, ktoré sú ochotné a z ústavného hľadiska majú možnosť 

prekročiť jej rámec, tak môžu urobiť. 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 10 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Organizovanie alebo iné uľahčovanie 

cestovania do zahraničia na účely 

terorizmu 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty prijmú opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na 

dovoz, vývoz, prepravu, zadržanie, predaj, 

nadobudnutie alebo výmenu predmetov 

kultúrnej hodnoty v archeologickom, 

umeleckom, historickom alebo vedeckom 

záujme vzťahoval postih ako na trestný 

čin, ak je známe, že pochádzajú z oblasti 

operácií teroristických skupín. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 11 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11a 

 Zmrazovanie aktív 

 Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 

s cieľom bezodkladne zmraziť finančné 

prostriedky a iné finančné aktíva alebo 

ekonomické zdroje osôb, ktoré páchajú 

alebo sa pokúšajú o páchanie 

teroristických činov, alebo sa na ňom 

zúčastňujú, alebo ho napomáhajú, 

subjektov, ktoré sú vlastnené alebo 

priamo či nepriamo kontrolované 

takýmito osobami, a osôb a subjektov, 

ktoré konajú v mene alebo pod vedením 

takýchto osôb a subjektov vrátane 

finančných prostriedkov odvodených 

alebo vzniknutých z majetku, ktorý 

vlastnia alebo priamo či nepriamo 

kontrolujú takéto osoby a pridružené 

osoby a subjekty. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Znenie prevzaté z rezolúcie BR OSN 1373 (2001). 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 14 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vystavenie falošných administratívnych 

dokumentov na účely spáchania 

teroristického trestného činu 

Vystavenie, vlastníctvo alebo používanie 

falošných administratívnych dokumentov 

na účely spáchania teroristického trestného 

činu 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby vystavenie 

falošných administratívnych dokumentov 

s cieľom spáchať jeden z trestných činov 

uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) 

alebo v článku 4 písm. b) bolo 

postihnuteľné ako trestný čin, ak je takéto 

konanie úmyselné.  

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby vystavenie, 

vlastníctvo alebo používanie falošných 

administratívnych dokumentov s cieľom 

spáchať jeden z trestných činov uvedených 

v článku 3 ods. 2 písm. a) až ha) alebo 

v článku 4 písm. b), ako aj v článkoch 9 

a 10 bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak 

je takéto konanie úmyselné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na nový fenomén zahraničných teroristických bojovníkov sa odporúča rozšíriť 

rozsah pôsobnosti tohto článku aj na trestné činy súvisiace s vycestovaním, ak pritom falošné 

doklady zohrávajú významnú úlohu. Okrem toho, postihnuteľné by malo byť nielen 

vytváranie, ale aj úmyselné vlastníctvo a používanie falošných dokladov. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 14 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14a 

 Opatrenia na zamedzenie webových 

stránok verejne podnecujúcich 

k páchaniu teroristických trestných činov 

 
1. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 

okamžite odstránili webové stránky, ktoré 

verejne podnecujú k páchaniu 

teroristických trestných činov, ako sa 

uvádza v článku 5, a ktoré sú spravované 

na ich území, a v snahe dosiahnuť 

odstránenie stránok, ktoré sú spravované 

mimo ich územia. 

 
2. Členské štáty môžu prijať opatrenia, 

ktorými zablokujú používateľom internetu 

na svojom území prístup k webovým 

stránkam verejne podnecujúcim 

k páchaniu teroristických trestných činov. 

Tieto opatrenia sa musia stanoviť 

transparentnými postupmi a musia 

poskytovať primerané záruky, najmä 

s cieľom zabezpečiť, aby obmedzenie 

malo len nevyhnutný a primeraný rozsah 

a aby boli používatelia oboznámení 

s dôvodom tohto obmedzenia. Medzi tieto 

záruky patrí aj možnosť súdnej nápravy. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 14 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14b 
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 Opatrenia na zamedzenie vývoja 

a dodávania škodlivého softvéru na 

teroristické účely 

 Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 

na zabezpečenie toho, aby vývoj alebo 

dodávanie škodlivého softvéru na účely 

spáchania teroristického trestného činu 

alebo prispenia k nemu, ako sa uvádza 

v článku 3, alebo účasť na aktivitách 

teroristickej skupiny, ako sa uvádza 

v článku 4, boli postihnuteľné ako trestný 

čin, ak boli spáchané úmyselne. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Napomáhanie alebo navádzanie, 

podnecovanie a pokus 

Napomáhanie alebo navádzanie, 

podnecovanie a pokus 

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo 

postihnuteľné napomáhanie trestným 

činom uvedeným v článkoch 3 až 8 

a článkoch 11 až 14 alebo navádzanie na 

ne. 

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo 

postihnuteľné napomáhanie trestných 

činov uvedených v článkoch 3 až 8 

a článkoch 11 až 14b alebo navádzanie na 

ne. 

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo 

postihnuteľné podnecovanie trestných 

činov uvedených v článkoch 3 až 14. 

2. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo 

postihnuteľné podnecovanie trestných 

činov uvedených v článkoch 3 až 14b. 

3. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol 

postihnuteľný pokus o spáchanie trestného 

činu uvedeného v článkoch 3, 6, 7, 9 

a článkoch 11 až 14 s výnimkou držby 

uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. f) 

a trestného činu uvedeného v článku 3 ods. 

2 písm. i). 

3. Každý členský štát prijme nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol 

postihnuteľný pokus o spáchanie trestného 

činu uvedeného v článkoch 3, 6, 7, 9 

a článkoch 11 až 14b s výnimkou držby 

uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. f) 

a trestného činu uvedeného v článku 3 ods. 

2 písm. i). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. V súlade so smernicou 2014/42/EÚ 

Európskeho parlamentu a Rady1a členské 

štáty ustanovia zmrazenie a konfiškáciu 

aktív použitých na spáchanie trestných 

činov alebo pochádzajúcich zo spáchania 

trestných činov stanovených v tejto 

smernici. 

 ____________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 

o zaistení a konfiškácii prostriedkov 

a príjmov z trestnej činnosti v Európskej 

únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39). 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 18 – názov  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poľahčujúce okolnosti Zvláštne okolnosti 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výraz „poľahčujúce okolnosti“ môže vyvolať zmätok, keďže v Pravidlách súdneho konania 

a vykonávania dôkazov Medzinárodného trestného súdu sa v pravidle 145 uvádza zoznam 

poľahčujúcich okolností, okrem iného i okolností, ktoré nepredstavujú dôvod na vylúčenie 

trestnej zodpovednosti, ako sú výrazne znížené duševné schopnosti alebo nátlak. 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 20 – písmeno e a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) zmrazenie a konfiškáciu aktív, ktoré 

boli použité na spáchanie jedného 

z trestných činov uvedených v tejto 

smernici alebo ktoré pochádzajú zo 

spáchania jedného z týchto trestných 

činov, ako je stanovené v smernici 

2014/42/EÚ. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 21 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 21a 

 Nástroje vyšetrovania 

 Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 

na zabezpečenie toho, aby osoby, útvary 

alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie 

alebo stíhanie trestných činov uvedených 

v tejto smernici mali k dispozícii účinné 

nástroje vyšetrovania, napríklad tie, ktoré 

sa používajú pri vyšetrovaní 

organizovanej trestnej činnosti alebo 

iných prípadov závažnej trestnej činnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na zabezpečenie úspechu vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov by príslušné 

orgány mali mať možnosť využívať účinné nástroje vyšetrovania. Podobné ustanovenie už 

existuje v iných právnych predpisoch EÚ, napríklad v smernici proti falšovaniu eura 

a smernici o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 21 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 21b 

 Výmena informácií a spolupráca v oblasti 

teroristických trestných činov 

 Každý členský štát prijme opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky 

relevantné informácie týkajúce sa 

ktoréhokoľvek z trestných činov 

uvedených v článkoch 3 až 14b, ktoré 

zasiahnu alebo môžu zasiahnuť iný 

členský štát, boli účinne a včas odovzdané 

príslušným orgánom tohto členského 

štátu v súlade s článkom 2 rozhodnutia 

2005/671/SVV. 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 21 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 21c 

 Výmena informácií a spolupráca 

s agentúrami Únie 

 Každý členský štát prijme opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky 

relevantné informácie týkajúce sa 

ktoréhokoľvek z trestných činov 

uvedených v článkoch 3 až 14b, ktoré 

zasiahnu alebo môžu zasiahnuť iný 

členský štát, boli účinne a včas odovzdané 

príslušným agentúram Únie, napríklad 

Europolu a Eurojustu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 22 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ochrana obetí terorizmu a pomoc týmto 

obetiam 

Podpora obetí terorizmu a pomoc týmto 

obetiam 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) emocionálnu a psychologickú podporu, 

napríklad posttraumatickú podporu 

a poradenstvo; 

(a) lekársku, emocionálnu a psychologickú 

podporu, napríklad posttraumatickú 

podporu a poradenstvo; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) fyzické ošetrenia, napríklad 

zdravotnícke protiopatrenia pri útokoch 

jadrovými, biologickými alebo 

chemickými zbraňami; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 22 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 22a 

 Ochrana obetí terorizmu 

 Členské štáty zabezpečia, aby boli v súlade 

so smernicou 2012/29/EÚ k dispozícii 

opatrenia na ochranu obetí terorizmu 

a ich rodinných príslušníkov. Pri 

rozhodovaní o tom, či a do akej miery by 

obete terorizmu mali využívať osobitné 

ochranné opatrenia v priebehu trestného 

konania, by sa mimoriadna pozornosť 

mala venovať riziku zastrašovania 

a pomsty a potrebe chrániť ich dôstojnosť 

a fyzickú integritu, a to aj počas výsluchov 

a svedeckých výpovedí. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dôležité je poskytnúť obetiam terorizmu a ich rodinám primeranú ochranu. Tento článok je 

v súlade s platnými ustanoveniami smernice o právach obetí. 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 23 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23a 

 Proporcionalita, nevyhnutnosť a základné 

práva 

 1. Pri vykonávaní tejto smernice členské 

štáty zabezpečia, aby kriminalizácia bola 

primeraná sledovaným legitímnym 

cieľom a potrebe v demokratickej 

spoločnosti a aby sa vylúčila akákoľvek 

forma svojvôle a diskriminácie. 

 2. Účelom tejto smernice nie je žiadať 

členské štáty, aby prijali opatrenia 

v rozpore so svojou povinnosťou 

dodržiavať základné práva zakotvené 
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v Charte základných práv Európskej únie. 

 3. Účelom tejto smernice nie je zmeniť 

povinnosť rešpektovať základné práva 

a základné právne zásady zakotvené 

v článku 6 Zmluvy o Európskej únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tieto ustanovenia sú súčasťou rámcového rozhodnutia z rokov 2002 a 2008. Dôležité je 

obnoviť ich, i keď sa Charta základných práv vždy uplatňuje na členské štáty vykonávajúce 

právo EÚ. Keďže definícia a opis teroristických trestných činov sa budú v právnych 

predpisoch EÚ vždy vyznačovať relatívnou šírkou, existuje riziko, že v rôznych krajinách 

alebo situáciách sa budú uplatňovať a vykladať odlišne, čo vedie k svojvôli či niekedy 

dokonca k zneužívaniu týchto ustanovení voči politickým oponentom. 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 23 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23b 

 Základné zásady týkajúce sa slobody 

prejavu 

 Účelom tejto smernice nie je žiadať 

členské štáty, aby prijali opatrenia 

v rozpore so základnými zásadami 

týkajúcimi sa slobody prejavu, najmä 

slobody tlače a slobody prejavu v iných 

médiách, keďže sú výsledkom ústavných 

tradícií alebo pravidiel, ktoré upravujú 

práva a povinnosti tlače alebo iných médií 

a procesné záruky za ne, pokiaľ sa tieto 

pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia 

zodpovednosti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 23 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23c 

 Základné zásady týkajúce sa procesných 

práv 

 Účelom tejto smernice nie je žiadať 

členské štáty, aby prijali opatrenia 

v rozpore so svojimi povinnosťami 

týkajúcimi sa procesných práv 

podozrivých alebo obvinených osôb 

v trestnom konaní. 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Nedávne teroristické útoky na európskej pôde i mimo nej, a najmä teroristické útoky v Paríži 

13. novembra 2015, ktoré si vyžiadali viac ako 130 životov, zvýraznili potrebu podstatne 

zvýšiť naše úsilie o predchádzanie terorizmu a boj proti nemu. Článok 3 charty zaručuje právo 

každého človeka na rešpektovanie jeho telesnej alebo duševnej integrity, čo opakovane 

potvrdzuje i judikatúra Súdneho dvora. Ak sa európski občania už nemôžu cítiť bezpečne vo 

svojej krajine, stabilita spoločnosti je ohrozená a treba ju obnoviť všetkými možnými 

právnymi prostriedkami. 

So zreteľom na viac ako 5 000 občanov EÚ, ktorí sú v súčasnosti podozriví z účasti na bojoch 

v Iraku a Sýrii, je problém takzvaných zahraničných bojovníkov a ich prípadného návratu do 

EÚ veľmi reálnym problémom. Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu Gilles de Kerchove 

nedávno vyhlásil: „Hrozba, ktorú predstavuje radikalizácia Európanov, z ktorých mnohí 

cestujú do zahraničia, aby tam bojovali, bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne 

pretrvávať. Účinná reakcia na tento problém si vyžaduje komplexný prístup a dlhodobé 

odhodlanie.“ 

Okrem toho, obrovský chaos a teror môžu spôsobiť takzvaní „osamelí vlci“. Tento typ 

potenciálnych páchateľov predstavuje osobitnú hrozbu pre verejnú bezpečnosť, pretože 

„osamelí vlci“ často konajú anonymne a ich spôsob práce sa rýchlo mení. Ich aktivity sú 

menej predvídateľné než aktivity známych teroristických skupín, ktoré často postupujú podľa 

určitého vzorca. So vzostupom IS, siete al-Káida a iných extrémistických islamských 

fundamentalistických organizácií a ich veľmi účinnej propagandy prostredníctvom internetu 

a ďalších médií vzrástol i počet osamelých útočníkov a v dohľadnom čase sa neočakáva, že 

táto situácia sa zmení. 

Europol nedávno dospel k záveru, že „je mimoriadne odôvodnené očakávať, že ... nábožensky 

motivovaná teroristická skupina uskutoční opäť niekde v Európe teroristický útok, ktorého 

cieľom bude vysoký počet obetí spomedzi civilného obyvateľstva. Ide o ďalšiu hrozbu 

k hrozbe útokov osamelých jednotlivcov, ktorá sa nezmenšila.“1 

Ďalšou, veľmi závažnou výzvou v boji proti terorizmu je rastúce zbližovanie medzi 

terorizmom a medzinárodnou organizovanou trestnou činnosťou. V skutočnosti je rozdiel 

medzi trestnými činmi v rámci týchto dvoch kategórií čoraz zložitejší a umelo vytvorený, 

keďže silnie prepojenie medzi terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou. V mnohých 

prípadoch teroristické organizácie a siete organizovanej trestnej činnosti spolupracujú alebo 

sa spájajú, aby mohli profitovať zo svojich služieb, nástrojov a iného majetku. V ďalších 

prípadoch sú stúpenci teroristických organizácií vycvičení na páchanie rozsiahlej 

organizovanej trestnej činnosti na účely financovania teroristických aktivít, ako sú nelegálne 

odoberanie orgánov a obchodovanie v kombinácii s vraždením, obchodovanie s ľuďmi, 

nútená prostitúcia, sexuálne zneužívanie detí a novorodencov, zotročovanie a nútená práca, 

vydieranie, priekupníctvo a obchodovanie s drogami a falšovaným tovarom. Nestačí teda 

kriminalizovať iba páchanie teroristických trestných činov a ani podmienka priameho 

prepojenia medzi prípravnými opatreniami alebo financovaním a páchaním konkrétneho 

teroristického činu nie je užitočná na účinné predchádzanie teroristickým útokom. Ak by sa 

                                                 
1  Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, 18. január 2016. 
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navádzanie alebo podnecovanie na teroristické útoky a ich napomáhanie alebo príprava 

teroristických útokov prostredníctvom poskytovania alebo absolvovania výcviku, verejného 

podnecovania, náboru, vycestovania do zahraničia na teroristické účely alebo 

organizácie/uľahčovania takéhoto cestovania nepovažovali za trestný čin, hoci len pri 

nepriamej súvislosti so spáchaním konkrétneho teroristického trestného činu, siete 

náborových síl, osôb prijímajúcich rozhodnutia, kontaktných miest a komunikačných 

stratégov by prekĺzli cez vyšetrovania a súdne stíhania európskych a vnútroštátnych súdov 

a orgánov presadzovania práva. Obeťou tejto právnej nespôsobilosti konať by bola občianska 

spoločnosť v Európe i mimo nej, vo vojnových zónach, ako aj v nevojnových zónach. 

Nebezpečenstvo teroristických sietí nie je teoretické, ale skutočné. Teroristické útoky 

zanechávajú hlboké rany na obetiach, ich rodinách a regiónoch, v ktorých k nim došlo. Už 

teraz prinútila krutosť teroristických organizácií a brutálna súťaž medzi nimi dramatické 

počty migrantov, aby opustili svoju krajinu pre terorizmus, čím sa migranti počas úteku 

ocitajú vo veľmi zraniteľnej situácii a často sú opakovane vystavovaní zločineckým sieťam. 

Boj proti terorizmu si vyžaduje rozsiahly, holistický prístup mnohých rôznych politických 

oblastí vrátane prevencie, boja proti radikalizácii a deradikalizácie atď. Európsky parlament 

a Rada nedávno opakovane upozornili na potrebu tohto komplexného prístupu k boju proti 

terorizmu.1 Reakcia trestnej justície je iba časťou tohto komplexného prístupu. 

Boj proti terorizmu je celosvetovým bojom, ktorý EÚ nemôže bojovať a vyhrať sama. 

Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN z roku 2014 sa všetkým členským štátom ukladajú 

právne záväzky v súvislosti s kriminalizáciou určitých činov spojených s terorizmom, ako sú 

vycestovanie na účely plánovania alebo páchania teroristických činov, absolvovanie 

teroristického výcviku alebo organizácia, uľahčovanie a financovanie vycestovania alebo 

výcviku na teroristické účely. Táto rezolúcia BR OSN bola zapracovaná do dodatkového 

protokolu Rady Európy o zahraničných bojovníkoch. 

Celkové posúdenie spravodajkyne návrhu 

Spravodajkyňa návrh celkovo podporuje. Chcela by zdôrazniť, že nasledujúce prvky návrhu 

sú súčasťou acquis EÚ už od roku 2002 prostredníctvom rámcového rozhodnutia Rady o boji 

proti terorizmu (ktoré bolo zmenené v roku 2008): 

vymedzenia teroristických trestných činov a trestných činov súvisiacich s teroristickou 

skupinou už boli stanovené v rámcovom rozhodnutí 2002/475/SVV (články 1 a 2). 

Kriminalizácia financovania terorizmu bola už takisto stanovená v článku 2 ods. 2 písm. b) 

rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV. Podľa článku 3 rámcového rozhodnutia 

2002/475/SVV sa kriminalizuje už krádež s priťažujúcimi okolnosťami, vydieranie a podvod 

na účely spáchania teroristických trestných činov. Okrem toho, rámcové rozhodnutie 

2002/475/SVV zahŕňalo ustanovenia o sankciách pre fyzické osoby (článok 5 rámcového 

rozhodnutia 2002/475/SVV), poľahčujúce okolnosti (článok 6 rámcového rozhodnutia 

2002/475/SVV), zodpovednosť právnických osôb (článok 7 rámcového rozhodnutia 

2002/475/SVV), minimálne sankcie pre právnické osoby (článok 8 rámcového rozhodnutia 

                                                 
1  Pozri napríklad: Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o predchádzaní radikalizácii a 

získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (P8_TA(2015)0410), uznesenie Európskeho 

parlamentu z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach (P8_TA(2015)0032, uznesenie Európskeho 

parlamentu z 9. júla 2015 o Európskom programe v oblasti bezpečnosti (P8_TA(2015)0269). Závery Rady o 

boji proti terorizmu z 20. novembra 2015, závery Európskej rady z 12. februára 2015 a spoločné vyhlásenie z 

Rigy z 29. – 30. januára 2015. 
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2002/475/SVV) a príslušnosť a trestné stíhanie (článok 9 rámcového rozhodnutia 

2002/475/SVV).  

Podľa článku 3 rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV boli k trestným činom súvisiacim 

s teroristickými aktivitami pridané „verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného 

činu“, „nábor na terorizmus“ a „poskytovanie výcviku na terorizmus“. V článku 3 ods. 3 

rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV už bolo stanovené, že v prípade trestných činov 

súvisiacich s teroristickou skupinou alebo teroristickými aktivitami nie je potrebné, aby bol 

teroristický trestný čin skutočne spáchaný. Z tohto dôvodu nie je ani nevyhnutné, aby sa 

stanovilo prepojenie s konkrétnym teroristickým trestným činom. Navyše článkom 4 

rámcového rozhodnutia 2008/919/SVV bol rozšírený rozsah aktivít, ktoré by sa mali 

považovať za trestný čin, pokiaľ ide o napomáhanie, navádzanie, podnecovanie a pokus. 

Rámcové rozhodnutie 2008/919/SVV ponecháva členským štátom možnosť kriminalizovať 

pokus o poskytnutie teroristického výcviku a o nábor na teroristické účely. Väčšina členských 

štátov už tieto aktivity sankcionuje. Všetky ustanovenia rámcových rozhodnutí už boli 

vykonané všetkými členskými štátmi.1 

Meniaca sa hrozba bola podrobená analýze, praxi a pozorovaniu medzinárodných subjektov, 

ako sú OSN, európske agentúry a vnútroštátne orgány presadzovania práva. Normatívna časť 

rezolúcie OSN (2014)2178 bola prijatá podľa kapitoly VII Charty OSN a najmä jej odsekov 4 

až 6, ktoré majú právnu záväznosť. Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby ich 

vnútroštátne právne predpisy dostatočným spôsobom stanovovali závažné trestné činy na 

stíhanie a sankcionovanie cestovania, výcviku, financovania a iných prípravných aktivít 

súvisiacich s terorizmom. Rada Európy prijala rezolúciu OSN v rámci dodatkového 

protokolu. Namiesto toho, aby mohol každý členský štát zaviesť rezolúciu OSN do svojho 

vnútroštátneho práva individuálne, spravodajkyňa vidí pridanú hodnotu EÚ v smernici, 

pretože vytvára harmonizovaný základ trestného práva, na ktorom budú založené vnútroštátne 

právne predpisy, takže právne kroky členských štátov proti terorizmu budú jednotné, 

konzistentné a účinné a zamedzí sa medzerám pri trestnom stíhaní. Okrem toho, súčasné 

rámcové rozhodnutie Rady o terorizme je v dôsledku „lisabonizácie“ podrobené Charte 

základných práv, porušeniu právomocí Európskej komisie a súdnej kontrole Súdneho dvora. 

Dôležitou zásadou zákonnosti je presnosť a predvídateľnosť trestnoprávnych predpisov. Preto 

je veľmi dôležité, aby boli pri vykonávaní a konkrétnom uplatňovaní hlavnými zásadami 

nevyhnutnosť a proporcionalita a aby boli závažnosť a úmysel trestného činu v každom 

jednotlivom prípade jasne preukázané a dokázané na základe čo najväčšieho množstva 

konkrétnych faktov a okolností. 

Je nevyhnutné aktualizovať právny rámec EÚ pre boj proti terorizmu a teroristickým sieťam 

v týchto bodoch: 

1) absolvovanie výcviku páchateľov na teroristické účely v Európe alebo mimo nej, či už vo 

výcvikových táboroch alebo prostredníctvom internetu; 

2) vycestovanie takzvaných zahraničných bojovníkov do konfliktných zón na teroristické 

účely a organizácia alebo iné uľahčenie takéhoto cestovania;  

3) zahrnutie odporúčania č. 5 Finančnej akčnej skupiny (FATF) o financovaní terorizmu 

a financovanie prípravných opatrení, ktoré vedú k aktivitám na teroristické účely; 

                                                 
1  Pozri tiež správu Komisie z 5. septembra 2014 o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV 

(COM(2014)554).  
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4) zahrnutie nových druhov trestných činov do kybernetického priestoru a prostredníctvom 

neho, najmä siete darknet; 

5) prispôsobenie článku o napomáhaní, navádzaní, podnecovaní a pokusoch novým výzvam; 

6) stanovenie súdnej právomoci pre trestný čin poskytovania výcviku k terorizmu;  

7) posilnenie práv obetí, zlepšenie ochrany a podpory obetí terorizmu v celej Únii a pomoci 

týmto obetiam. 


