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Pakeitimas 48 

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

Kashetu Kyenge 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. skatina Komisiją paskelbti geriausia 

patirtimi pagrįstas priemonių, kurias 

Europos kalėjimuose reikia taikyti siekiant 

užkirsti kelią kalinių radikalėjimui ir 

smurtiniam ekstremizmui, gaires, pagrįstas 

pagarba žmogaus teisėms; atkreipia 

dėmesį į tai, kad atskirti kalinius, kurie jau 

propaguoja smurtinį ekstremizmą arba 

kuriuos kiti kaliniai jau užverbavo 

teroristinėms organizacijos, yra 

veiksminga priemonė norint sutrukdyti 

bauginant ar kitais būdais skleisti 

teroristines radikalias pažiūras kitiems 

kaliniams ir sustabdyti ekstremalistinis 

radikalėjimas kalėjimuose; tačiau 

rekomenduoja tokias priemones 

įgyvendinti kiekvieną atvejį įvertinus 

atskirai ir teismo sprendimu; taip pat 

rekomenduoja Komisijai ir valstybėms 

narėms išnagrinėti įrodymus ir informaciją 

apie atskyrimą kalėjimuose siekiant 

sustabdyti radikalėjimą kalėjimuose; 

laikosi nuomonės, kad tokiu vertinimu 

reikia remtis vystant nacionalinių kalėjimų 

sistemų praktiką; tačiau primena, kad šios 

priemonės turi būti proporcingos ir niekaip 

nepažeisti įkalintų asmenų teisių; 

9. skatina Komisiją paskelbti geriausia 

patirtimi pagrįstas priemonių, kurias 

Europos kalėjimuose reikia taikyti siekiant 

užkirsti kelią kalinių radikalėjimui ir 

smurtiniam ekstremizmui visapusiškai 

gerbiant žmogaus teises, gaires; atkreipia 

dėmesį į tai, kad atskirti kalinius, kurie jau 

propaguoja smurtinį ekstremizmą arba 

kuriuos kiti kaliniai jau užverbavo 

teroristinėms organizacijos, nuo kitų 

kalinių yra galima priemonė norint 

sutrukdyti bauginant skleisti teroristines 

radikalias pažiūras kitiems kaliniams ir 

neleisti plisti radikalėjimui kalėjimuose; 

tačiau perspėja, kad tokios priemonės 

turėtų būti taikomos tik kiekvieną atvejį 

įvertinus atskirai ir turėtų būti grindžiamos 

teismo sprendimu, taip pat jas turėtų galėti 

peržiūrėti kompetentingos teisminės 

institucijos; taip pat rekomenduoja 

Komisijai ir valstybėms narėms išnagrinėti 

įrodymus ir informaciją apie atskyrimą 

kalėjimuose siekiant juose sustabdyti 

radikalėjimą; laikosi nuomonės, kad tokiu 

vertinimu reikia remtis vystant 

nacionalinių kalėjimų sistemų praktiką; 

tačiau primena, kad šios priemonės turi 

būti proporcingos ir niekaip nepažeisti 
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įkalintų asmenų pagrindinių teisių; 

Or. en 
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Pakeitimas 49 

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

Kashetu Kyenge 

S&D frakcijos vardu 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pažymi, kad norint vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą už ES piliečių ir kitų asmenų, 

gyvenančių ES, įvykdytus teroro aktus 

trečiosios šalyse turėtų būti galima 

remiantis visiška pagarba žmogaus teisėms 

rinkti įrodymus trečiosiose šalyse; todėl, 

kad būtų lengviau rinkti įrodymus minėtose 

šalyse, ragina ES imtis veiksmų dėl 

teisminio ir teisėsaugos bendradarbiavimo 

susitarimų su trečiosiomis šalimis 

sudarymo, jei šios šalys yra numačiusios 

griežtus teisinius standartus ir procedūras 

teisinės valstybės principų, tarptautinės 

teisės ir pagrindinių teisių srityse; 

46. pažymi, kad norint vykdyti baudžiamąjį 

persekiojimą už ES piliečių ir kitų asmenų, 

gyvenančių ES, įvykdytus teroro aktus 

trečiosios šalyse turėtų būti galima 

remiantis visiška pagarba žmogaus teisėms 

rinkti įrodymus trečiosiose šalyse; todėl, 

kad būtų lengviau rinkti įrodymus minėtose 

šalyse, ragina ES imtis veiksmų dėl 

teisminio ir teisėsaugos bendradarbiavimo 

susitarimų su trečiosiomis šalimis 

sudarymo, jei šios šalys yra numačiusios 

griežtus teisinius standartus ir procedūras 

teisinės valstybės principų, tarptautinės 

teisės ir pagrindinių teisių srityse ir joms 

taikoma teisinė kontrolė; todėl primena, 

kad įrodymų rinkimas, tardymas ir kiti 

panašaus pobūdžio tyrimo metodai privalo 

būti taikomi laikantis griežtų teisinių 

standartų ir jie turi atitikti ES teisės aktus, 

principus, vertybes ir tarptautinių 

žmogaus teisių standartus; šiomis 

aplinkybėmis perspėja, kad žiaurus, 

nežmoniškas ir žeminantis elgesys, 

kankinimas, neteisminis perdavimas ir 

grobimas yra draudžiami pagal 

tarptautinę teisę ir negali būti vykdomi 
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siekiant rinkti nusikalstamos veikos, kurią 

įvykdė ES piliečiai ES teritorijoje ar už jos 

ribų, įrodymus; 

Or. en 
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Pakeitimas 50 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. atsižvelgdamas į dabartinę pabėgėlių 

ir migrantų krizę Europoje tvirtai mano, 

kad valstybės narės neturėtų jokių sienų 

apsaugos priemonių, skirtų kovai su 

terorizmu ir įtariamų teroristų judėjimo 

sustabdymui, naudoti imigracijos 

kontrolės tikslais; yra nepaprastai 

susirūpinęs dėl priemonių, kurių ėmėsi 

kai kurios ES šalių vyriausybės 

nustatydamos papildomą sienų kontrolę, 

kad užkirstų kelią pabėgėliams ir 

migrantams patekti į ES; kyla pavojus, 

kad tokios priemonės yra grindžiamos 

savivale ir rasiniu ar etniniu skirstymu, o 

tai ne tik pažeidžia valstybių narių 

tarptautinius žmogaus teisių 

įsipareigojimus, bet ir visiškai 

prieštarauja ES principams ir vertybėms; 

Or. en 

 

 

 


