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19. 11. 2015 A8-0316/48 

Pozměňovací návrh  48 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

za skupinu S&D 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vybízí Komisi, aby na základě 

osvědčených postupů předložila návrh 

pokynů týkajících se opatření, která by 

měla být při plném dodržování lidských 

práv uplatňována v evropských věznicích 

s cílem předcházet radikalizaci a násilnému 

extremismu; zdůrazňuje, že oddělování 

vězňů, u kterých se zjistí, že byli stoupenci 

násilného extremismu nebo že již prošli 

náborem teroristických organizací, od 

ostatních zadržovaných v téže věznici je 

jedním z účinných prostředků, jak 

předcházet tomu, aby byla teroristická 

radikalizace na vězních vynucována jinými 

vězni prostřednictvím zastrašování a 

dalších metod, a jak zabránit šíření 

radikalizace v těchto zařízeních; 

doporučuje však, aby každé takové 

opatření bylo prováděno na základě 

posouzení jednotlivých případů a 

podléhalo soudnímu rozhodnutí; dále 

doporučuje Komisi a členským státům, aby 

přezkoumaly svědectví a zkušenosti 

týkající se separace zadržovaných ve 

věznicích prováděné s cílem zamezit šíření 

radikalizace; je toho názoru, že toto 

posouzení určitě přispěje k rozšíření těchto 

postupů v národních vězeňských 

systémech; připomíná však, že tato 

9. vybízí Komisi, aby na základě 

osvědčených postupů předložila návrh 

pokynů týkajících se opatření, která by 

měla být při plném dodržování lidských 

práv uplatňována v evropských věznicích 

s cílem předcházet radikalizaci a násilnému 

extremismu; zdůrazňuje, že oddělování 

vězňů, u kterých se zjistí, že byli stoupenci 

násilného extremismu nebo že již prošli 

náborem teroristických organizací, od 

ostatních zadržovaných představuje jedno 

z účinných opatření, jak předcházet tomu, 

aby byla teroristická radikalizace na 

vězních vynucována jinými vězni 

prostřednictvím zastrašování, a jak zabránit 

šíření radikalizace ve věznicích; varuje 

však, že by tato opatření měla být 

zaváděna pouze v jednotlivých případech 

a mělo by se zakládat pouze na soudním 

rozhodnutí a podléhat přezkumu ze strany 

příslušných soudních orgánů; dále 

doporučuje Komisi a členským státům, aby 

přezkoumaly svědectví a zkušenosti 

týkající se separace zadržovaných ve 

věznicích prováděné s cílem zamezit šíření 

radikalizace; je toho názoru, že toto 

posouzení určitě přispěje k rozšíření těchto 

postupů v národních vězeňských 

systémech; připomíná však, že tato 
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opatření by měla být přiměřená a v plném 

souladu s právy zadržovaných; 

opatření by měla být přiměřená a v plném 

souladu se základními právy 

zadržovaných; 

 

Or. en 
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19. 11. 2015 A8-0316/49 

Pozměňovací návrh  49 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

za skupinu S&D 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. poukazuje na to, že stíhání 

teroristických činů, které byly spáchány 

evropskými občany nebo cizinci s pobytem 

v EU ve třetích zemích, vyžaduje, aby bylo 

možné shromažďovat důkazy ve třetích 

zemích, při plném dodržování lidských 

práv; vyzývá proto EU, aby se věnovala 

přípravě dohod o justiční spolupráci a 

spolupráci v oblasti prosazování práva se 

třetími zeměmi, které by v těchto zemích 

usnadnily shromažďování důkazů, a to za 

předpokladu, že všechny strany budou 

dodržovat přísné zákonné normy a 

postupy, zásady právního státu, 

mezinárodní právo a základní práva; 

46. poukazuje na to, že stíhání 

teroristických činů, které byly spáchány 

evropskými občany nebo cizinci s pobytem 

v EU ve třetích zemích, vyžaduje, aby bylo 

možné shromažďovat důkazy ve třetích 

zemích, při plném dodržování lidských 

práv; vyzývá proto EU, aby se věnovala 

přípravě dohod o justiční spolupráci a 

spolupráci v oblasti prosazování práva se 

třetími zeměmi, které by v těchto zemích 

usnadnily shromažďování důkazů, a to za 

předpokladu, že všechny strany budou 

dodržovat přísné zákonné normy a 

postupy, zásady právního státu, 

mezinárodní právo a základní práva, a to 

za dohledu soudních orgánů; připomíná 

proto, že shromažďování důkazů, výslechy 

a další způsoby vyšetřování je nutné 

provádět v rámci přísných zákonných 

norem a že musejí splňovat zákony, 

zásady a hodnoty EU a standardy v oblasti 

mezinárodních lidských práv; v této 

souvislosti varuje, že kruté, nelidské 

a ponižující zacházení, mučení, 

mimosoudní navracení a únosy jsou podle 

mezinárodního práva zakázány a nesmějí 
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se používat pro účely shromažďování 

důkazů o trestných činech spáchaných 

na území EU nebo mimo její území 

státními příslušníky EU; 

Or. en 
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19. 11. 2015 A8-0316/50 

Pozměňovací návrh  50 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

za skupinu S&D 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. v souvislosti se současnou 

uprchlickou a migrační krizí v Evropě je 

pevně přesvědčen o tom, že členské státy 

nesmí využívat žádná opatření spočívající 

v kontrole hranic, která by jménem boje 

proti terorismu a znemožnění cestování 

podezřelých teroristů kontrolovaly 

migraci; vyjadřuje obrovské obavy v 

souvislosti s opatřeními, která přijaly 

některé vlády EU s cílem zavést další 

hraniční kontroly, aby tak zabránily 

vstupu uprchlíků a běženců do EU, neboť 

hrozí riziko, že by se takováto opatření 

mohla zakládat na svévolném 

rozhodování a rasovém nebo etnickém 

profilování, což je v naprostém rozporu se 

zásadami a hodnotami EU i s povinnostmi 

členských států v oblasti mezinárodních 

lidských práv; 

Or. en 

 

 


