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19.11.2015 A8-0316/48 

Tarkistus  48 

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

Kashetu Kyenge 

S&D-ryhmän puolesta 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ehdottamaan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia 

suuntaviivoja toimenpiteistä, joita olisi 

noudatettava Euroopan unionin vankiloissa 

vankien radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 

ääriajattelun ehkäisemiseksi 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

huomauttaa, että vankien, joiden on 

havaittu omaksuneen väkivaltaisen 

ääriajattelun tai jotka muut heidän 

vankilassaan olevat vangit ovat jo 

värvänneet terroristijärjestöihin, 

erottaminen muista vangeista on tehokas 

keino ehkäistä sitä, että vangit ajavat muita 

vankeja terrorismiin johtavaan 

radikalisoitumiseen uhkailulla tai muilla 

käytännöillä, sekä estää radikalisoitumisen 

leviäminen näiden laitosten ulkopuolelle; 

suosittelee kuitenkin, että kaikki tällaiset 

toimenpiteet pantaisiin täytäntöön 
tapauskohtaisesti ja oikeuden päätökseen 

perustuen; suosittelee edelleen, että 

komissio ja jäsenvaltiot tutkisivat näyttöä 

ja kokemuksia, joita on saatu 

radikalisoitumisen leviämisen estämiseksi 

vankiloissa tehdystä vankien erottamisesta 

toisistaan; katsoo, että tätä arviointia on 

käytettävä kansallisissa 

9. kehottaa komissiota ehdottamaan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia 

suuntaviivoja toimenpiteistä, joita olisi 

noudatettava Euroopan unionin vankiloissa 

vankien radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 

ääriajattelun ehkäisemiseksi 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

huomauttaa, että vangit, joiden on havaittu 

omaksuneen väkivaltaisen ääriajattelun tai 

jotka terroristijärjestöt ovat jo värvänneet, 

olisi erotettava muista vangeista yhtenä 

mahdollisena keinona ehkäistä sitä, että 

vangit ajavat uhkailulla muita vankeja 

terrorismiin johtavaan radikalisoitumiseen, 

sekä estää radikalisoitumisen leviäminen 

vankiloiden ulkopuolelle; varoittaa 

kuitenkin, että tällaisia toimenpiteitä olisi 

otettava käyttöön vain tapauskohtaisesti, 

niiden olisi perustuttava oikeuden 

päätökseen ja toimivaltaisten 

oikeusviranomaisten olisi tarkastettava 

ne; suosittelee edelleen, että komissio ja 

jäsenvaltiot tutkisivat näyttöä ja 

kokemuksia, joita on saatu 

radikalisoitumisen leviämisen estämiseksi 

vankiloissa tehdystä vankien erottamisesta 

toisistaan; katsoo, että tätä arviointia on 

käytettävä kansallisissa 
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vankilajärjestelmissä noudatettavien 

käytäntöjen kehittämiseen; muistuttaa 

kuitenkin, että näiden toimenpiteiden olisi 

oltava oikeasuhteisia ja niissä olisi 

kunnioitettava täysin vangin oikeuksia; 

vankilajärjestelmissä noudatettavien 

käytäntöjen kehittämiseen; muistuttaa 

kuitenkin, että näiden toimenpiteiden olisi 

oltava oikeasuhteisia ja niissä olisi 

kunnioitettava täysin vangin 

perusoikeuksia; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Tarkistus  49 

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

Kashetu Kyenge 

S&D-ryhmän puolesta 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. toteaa, että Euroopan kansalaisten tai 

EU:n alueella oleskelevien muiden kuin 

unionin kansalaisten syytteeseenpano 

kolmansissa maissa tehdyistä terroriteoista 

edellyttää, että todisteiden kerääminen 

kolmansista maista on mahdollista 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

kehottaa näin ollen EU:ta työskentelemään 

sopimusten tekemiseksi oikeudellisesta ja 

lainvalvontaa koskevasta yhteistyöstä 

kolmansien maiden kanssa todisteiden 

keräämisen helpottamiseksi kyseisissä 

maissa edellyttäen, että kaikki osapuolet 

turvaavat tiukkojen oikeusnormien ja -

menettelyjen, oikeusvaltioperiaatteen ja 

kansainvälisen oikeuden noudattamisen 

sekä perusoikeuksien kunnioittamisen; 

46. toteaa, että Euroopan kansalaisten tai 

EU:n alueella oleskelevien muiden kuin 

unionin kansalaisten syytteeseenpano 

kolmansissa maissa tehdyistä terroriteoista 

edellyttää, että todisteiden kerääminen 

kolmansista maista on mahdollista 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

kehottaa näin ollen EU:ta työskentelemään 

sopimusten tekemiseksi oikeudellisesta ja 

lainvalvontaa koskevasta yhteistyöstä 

kolmansien maiden kanssa todisteiden 

keräämisen helpottamiseksi kyseisissä 

maissa edellyttäen, että kaikki osapuolet 

turvaavat oikeudellisen valvonnan alaisen 

tiukkojen oikeusnormien ja -menettelyjen, 

oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisen 

oikeuden noudattamisen sekä 

perusoikeuksien kunnioittamisen; 

muistuttaa näin ollen, että todisteiden 

kerääminen, kuulustelu ja muut vastaavat 

tutkintatekniikat on toteutettava tiukkoja 

oikeusnormeja noudattaen ja että niiden 

yhteydessä on noudatettava unionin 

lainsäädäntöä, periaatteita ja arvoja ja 

kunnioitettava kansainvälisiä 
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ihmisoikeusnormeja; varoittaa tässä 

yhteydessä, että julman, epäinhimillisen 

ja halventavan kohtelun, kidutuksen, 

laittomien luovutusten ja kidnappausten 

käyttö on kiellettyä kansainvälisessä 

oikeudessa eikä niitä saa käyttää 

todisteiden keräämiseksi rikoksista, jotka 

on tehty unionin alueella tai joihin 

unionin kansalaiset ovat syyllistyneet sen 

alueen ulkopuolella; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Tarkistus  50 

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

Kashetu Kyenge 

S&D-ryhmän puolesta 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  49 a. katsoo ehdottomasti, että Euroopan 

nykyisen pakolais- ja siirtolaiskriisin 

huomioon ottaen jäsenvaltioiden on 

pidätyttävä käyttämästä mitään 

terrorismin torjuntaan ja 

terroristiepäiltyjen matkustuksen 

pysäyttämiseen tarkoitettuja 

rajatarkastustoimia maahanmuuton 

valvonnan tarkoituksiin; on äärimmäisen 

huolestunut joidenkin EU-maiden 

hallitusten toteuttamista toimenpiteistä, 

joilla otetaan käyttöön ylimääräisiä 

rajatarkastuksia pakolaisten ja 

siirtolaisten EU:n alueelle tulon 

estämiseksi, sillä tähän liittyy riski, että 

nämä toimenpiteet pohjautuvat 

mielivaltaisuuteen ja rotuun tai etniseen 

alkuperään perustuvaan profilointiin, 

mikä on täysin EU:n periaatteiden ja 

arvojen vastaista ja lisäksi niillä rikotaan 

jäsenvaltioiden kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita;  

Or. en 
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