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19.11.2015 A8-0316/48 

Grozījums Nr.  48 

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

Kashetu Kyenge 

S&D grupas vārdā 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. mudina Komisiju, balstoties uz labāko 

praksi, publicēt pamatnostādnes par 

pasākumiem, kas jāpiemēro Eiropas 

cietumos, lai novērstu ieslodzīto 

radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu, 

pilnībā ievērojot cilvēktiesības; norāda, ka 

to ieslodzīto nošķiršana, kuri ir 

līdzdarbojušies vardarbīgā ekstrēmismā vai 

kurus jau ir savervējušas teroristu 

organizācijas, no pārējiem cietumniekiem 

ir efektīvs līdzeklis, lai nepieļautu radikālu 

terorisma ideoloģiju spiedienu uz citiem 

ieslodzītajiem, tos iebiedējot vai rīkojoties 

citā veidā, un ierobežotu radikalizāciju 

cietumos; tomēr iesaka ikvienu no šādiem 

pasākumiem īstenot, izvērtējot konkrēto 

gadījumu un ņemot vērā tiesas nolēmumu; 

turklāt iesaka Komisijai un dalībvalstīm 

izvērtēt pierādījumus un gūto pieredzi 

saistībā ar ieslodzīto nošķiršanu cietumos 

ar mērķi ierobežot radikalizācijas 

izplatīšanos; uzskata, ka šāds izvērtējums ir 

jāizmanto kā pamats dalībvalstu cietumu 

sistēmās izmantojamās kārtības 

pilnveidošanai; tomēr norāda, ka 

minētajiem pasākumiem vajadzētu būt 

samērīgiem un to īstenošanā pilnībā 

jāievēro ieslodzīto tiesības; 

9. mudina Komisiju, balstoties uz labāko 

praksi, publicēt pamatnostādnes par 

pasākumiem, kas jāpiemēro Eiropas 

cietumos, lai novērstu ieslodzīto 

radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu, 

pilnībā ievērojot cilvēktiesības; norāda, ka 

to ieslodzīto nošķiršana, kuri ir 

līdzdarbojušies vardarbīgā ekstrēmismā vai 

kurus jau ir savervējušas teroristu 

organizācijas, no pārējiem cietumniekiem 

ir iespējams pasākums, lai novērstu 

radikālu terorisma ideoloģiju spiedienu uz 

citiem, tos iebiedējot, un ierobežotu 

radikalizāciju cietumos; tomēr brīdina, ka 

ikviens no šādiem pasākumiem būtu 

jāīsteno, tikai izvērtējot konkrēto 

gadījumu, un jāpamato ar tiesas 

nolēmumu, un uz to būtu jāattiecina 

kompetentu tiesu iestāžu veikta 

pārskatīšana; turklāt iesaka Komisijai un 

dalībvalstīm izvērtēt pierādījumus un gūto 

pieredzi saistībā ar ieslodzīto nošķiršanu 

cietumos ar mērķi ierobežot radikalizācijas 

izplatīšanos; uzskata, ka šāds izvērtējums ir 

jāizmanto kā pamats dalībvalstu cietumu 

sistēmās izmantojamās kārtības 

pilnveidošanai; tomēr norāda, ka 

minētajiem pasākumiem vajadzētu būt 

samērīgiem un to īstenošanā pilnībā 



 

AM\1079323LV.doc  PE571.050v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

jāievēro ieslodzītā pamattiesības; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Grozījums Nr.  49 

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

Kashetu Kyenge 

S&D grupas vārdā 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. norāda, ka kriminālvajāšana par terora 

aktiem, ko trešās valstīs veic Eiropas 

pilsoņi vai trešo valstu valstspiederīgie, kas 

dzīvo ES, prasa, lai pierādījumu vākšana 

trešās valstīs būtu iespējama, pamatojoties 

uz cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu; tādēļ 

prasa, lai ES strādā pie tiesu un 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības 

nolīgumu noslēgšanas ar trešām valstīm, 

lai atvieglotu pierādījumu vākšanu 

minētajās valstīs ar nosacījumu, ka visas 

puses ievēro stingras tiesību normas un 

procedūras, tiesiskumu, starptautiskās 

tiesības un pamattiesības; 

46. norāda, ka kriminālvajāšana par terora 

aktiem, ko trešās valstīs veic Eiropas 

pilsoņi vai trešo valstu valstspiederīgie, kas 

dzīvo ES, prasa, lai pierādījumu vākšana 

trešās valstīs būtu iespējama, pamatojoties 

uz cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu; tādēļ 

prasa, lai ES strādā pie tiesu un 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības 

nolīgumu noslēgšanas ar trešām valstīm, 

lai atvieglotu pierādījumu vākšanu 

minētajās valstīs ar nosacījumu, ka visas 

puses ievēro stingras tiesību normas un 

procedūras, tiesiskumu, starptautiskās 

tiesības un pamattiesības un pakļaujoties 

pārbaudei tiesā; tāpēc atgādina, ka 

pierādījumu vākšana, iztaujāšana un citas 

līdzīgas izmeklēšanas metodes ir 

jāizmanto, ievērojot stingrus juridiskos 

standartus, un tām ir jāatbilst ES tiesību 

aktiem, principiem un vērtībām, kā arī 

starptautiskajiem cilvēktiesību 

standartiem; šajā saistībā brīdina, ka 

starptautiskās tiesības aizliedz izmantot 

nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu 

rīcību, spīdzināšanu, sodīšanu bez tiesas 

un nolaupīšanu un ka tādas metodes 

nevar izmantot pierādījumu vākšanai par 

kriminālnoziegumiem, kas veikti ES 
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teritorijā vai ko ES pilsoņi veikuši ārpus 

tās teritorijas; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Grozījums Nr.  50 

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

Kashetu Kyenge 

S&D grupas vārdā 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  49.a ir stingri pārliecināts, ka, ņemot vērā 

pašreizējo bēgļu un migrantu krīzi 

Eiropā, dalībvalstīm ir jāatturas 

imigrācijas kontroles nolūkos izmantot 

jebkādus robežkontroles pasākumus, kuru 

mērķis ir apkarot terorismu un apturēt 

aizdomās turamu teroristu pārvietošanos; 

ir ārkārtīgi nobažījies par pasākumiem, 

kurus Eiropas Savienībā dažas valdības ir 

pieņēmušas, lai ieviestu papildu 

robežkontroli nolūkā novērst bēgļu un 

migrantu iekļuvi Eiropas Savienībā, taču 

kuri ir riskanti, ja to pamatā ir patvaļa un 

atlase pēc rases vai etniskas piederības, 

kas ne tikai pārkāpj dalībvalstu 

starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, 

bet arī ir pilnīgā pretrunā ES principiem 

un vērtībām; 

Or. en 


