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Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at foreslå
retningslinjer baseret på bedste praksis
vedrørende foranstaltninger, der skal
gennemføres i europæiske fængsler, med
henblik på forebyggelse af radikalisering
og voldelig ekstremisme på grundlag af
fuld respekt for menneskerettighederne;
påpeger, at opdelingen af indsatte, der er
tilhængere af voldelig ekstremisme, eller
som allerede er blevet rekrutteret af
terrororganisationer gennem andre
indsatte inden for fængslerne, er et
effektivt middel til at hindre, at
radikalisering påtvinges andre fanger
gennem intimidering eller anden praksis,
og til at standse radikaliseringen i disse
institutioner; anbefaler imidlertid, at alle
sådanne foranstaltninger bør gennemføres
efter en vurdering fra sag til sag og under
forudsætning af en retslig afgørelse;
anbefaler endvidere, at Kommissionen og
medlemsstaterne undersøger
dokumentation og erfaringer vedrørende
praksis for opdeling i fængsler med det
formål at standse spredningen af
radikalisering; er af den opfattelse, at
denne vurdering skal indgå i udarbejdelsen
af praksis i de nationale fængselssystemer;
minder imidlertid om, at disse

9. opfordrer Kommissionen til at foreslå
retningslinjer baseret på bedste praksis
vedrørende foranstaltninger, der skal
gennemføres i europæiske fængsler, med
henblik på forebyggelse af radikalisering
og voldelig ekstremisme med fuld respekt
for menneskerettighederne; påpeger, at
indsatte, der er tilhængere af voldelig
ekstremisme, eller som allerede er blevet
rekrutteret af terrororganisationer, bør
adskilles fra andre indsatte som en mulig
foranstaltning til at hindre, at
radikalisering påtvinges andre fanger
gennem intimidering, og til at standse
radikaliseringen i fængsler; advarer
imidlertid om, at alle sådanne
foranstaltninger bør pålægges efter en
vurdering fra sag til sag og bør være
baseret på en retslig afgørelse og være
underlagt en revision foretaget af de
kompetente retsmyndigheder; anbefaler
endvidere, at Kommissionen og
medlemsstaterne undersøger
dokumentation og erfaringer vedrørende
praksis for opdeling i fængsler med det
formål at standse spredningen af
radikalisering; er af den opfattelse, at
denne vurdering skal indgå i udarbejdelsen
af praksis i de nationale fængselssystemer;

AM\1079323DA.doc

DA

PE571.050v01-00
Forenet i mangfoldighed

DA

foranstaltninger bør være forholdsmæssige
og fuldt ud overholde den indsattes
rettigheder;

minder imidlertid om, at disse
foranstaltninger bør være forholdsmæssige
og fuldt ud overholde den indsattes
grundlæggende rettigheder;
Or. en
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Ændringsforslag

46. bemærker, at retsforfølgelse af
terrorhandlinger, der er udført i tredjelande
af EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere
med bopæl i EU, kræver, at det bør være
muligt at indsamle bevismateriale i
tredjelande på grundlag af fuld
overholdelse af menneskerettighederne;
opfordrer derfor EU til at arbejde for, at der
indgås aftaler om retligt samarbejde og
retshåndhævelsessamarbejde med
tredjelande for at lette indsamlingen af
bevismateriale i disse lande, forudsat at
strenge retlige standarder og procedurer,
retsstatsprincippet, folkeretten og de
grundlæggende rettigheder respekteres af
alle parter;

46. bemærker, at retsforfølgelse af
terrorhandlinger, der er udført i tredjelande
af EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere
med bopæl i EU, kræver, at det bør være
muligt at indsamle bevismateriale i
tredjelande på grundlag af fuld
overholdelse af menneskerettighederne;
opfordrer derfor EU til at arbejde for, at der
indgås aftaler om retligt samarbejde og
retshåndhævelsessamarbejde med
tredjelande for at lette indsamlingen af
bevismateriale i disse lande, forudsat at
strenge retlige standarder og procedurer,
retsstatsprincippet, folkeretten og de
grundlæggende rettigheder respekteres af
alle parter og er underlagt
domstolskontrol; erindrer derfor om, at
indsamling af beviser, forhør og andre
efterforskningsteknikker skal udføres
efter strenge juridiske standarder og skal
overholde EU's lovgivning, principper og
værdier og de internationale
menneskerettighedsstandarder; advarer i
denne forbindelse om, at brugen af
grusom, umenneskelig og nedværdigende
behandling, tortur, udenretlige
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tilbageholdelser og kidnapning er forbudt
i henhold til folkeretten og ikke må finde
sted med det formål at indsamle beviser
for kriminelle overtrædelser begået inden
for EU's område eller uden for EU af EUstatsborgere;
Or. en
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Ændringsforslag
49a. er fuldt ud overbevist om, at
medlemsstaterne i lyset af den nuværende
flygtninge- og migrantkrise i Europa skal
afstå fra at bruge nogen som helst
grænsekontrolforanstaltninger, der er
beregnet til at bekæmpe terrorisme og
forhindre terrormistænkte i at rejse, til
immigrationskontrolformål; er alvorligt
bekymret over de foranstaltninger, som
nogle regeringer i EU har truffet med
henblik på at indføre yderligere
grænsekontrol for at forhindre flygtninge
og migranter i at indrejse i EU, idet der er
risiko for, at sådanne foranstaltninger er
baseret på vilkårlighed og racemæssig
eller etnisk profilering, hvilket totalt er i
modstrid med EU's principper og værdier,
ud over at de også strider imod
medlemsstaternes internationale
forpligtelser på
menneskerettighedsområdet;
Or. en
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