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19.11.2015 A8-0316/48 

Alteração  48 

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

Kashetu Kyenge 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Incentiva a Comissão Europeia a propor 

orientações, baseadas em práticas de 

excelência, sobre as medidas a aplicar nas 

prisões europeias para prevenir a 

radicalização e o extremismo violento, com 

base no pleno respeito dos direitos 

humanos; assinala que a separação dos 

reclusos que tenham praticado atos de 

extremismo violento ou tenham já sido 

recrutados por organizações terroristas dos 

restantes detidos nas prisões é um meio 

efetivo de prevenir a radicalização 

terrorista através de intimidação de outros 

detidos ou outras práticas e de conter a 

radicalização extremista nestas 

instituições; recomenda, contudo, que as 

medidas sejam aplicadas numa base 

casuística e tenham por fundamento uma 

decisão judicial; recomenda ainda à 

Comissão e aos Estados Membros que 

examinem as provas e experiências 

relativas à separação dos reclusos nas suas 

prisões com o objetivo de travar a 

expansão da radicalização; considera que 

essa avaliação deve contribuir para o 

desenvolvimento de práticas nos sistemas 

prisionais nacionais; recorda, todavia, que 

estas medidas devem ser proporcionadas e 

9. Incentiva a Comissão Europeia a propor 

orientações, baseadas em práticas de 

excelência, sobre as medidas a aplicar nas 

prisões europeias para prevenir a 

radicalização e o extremismo violento, no 

pleno respeito dos direitos humanos; 

assinala que a separação dos reclusos que 

tenham praticado atos de extremismo 

violento ou tenham já sido recrutados por 

organizações terroristas dos restantes 

detidos constitui uma das medidas 

possíveis para prevenir a radicalização 

terrorista através da intimidação de outros 

detidos e conter a radicalização nas 

prisões; alerta, contudo, para que as 

medidas sejam aplicadas apenas numa 

base casuística, com base numa decisão 

judicial e sujeitas a revisão pelas 

autoridades judiciais competentes; 

recomenda ainda à Comissão e aos Estados 

Membros que examinem as provas e 

experiências relativas à separação dos 

reclusos nas suas prisões com o objetivo de 

travar a expansão da radicalização; 

considera que essa avaliação deve 

contribuir para o desenvolvimento de 

práticas nos sistemas prisionais nacionais; 

recorda, todavia, que estas medidas devem 
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estar em plena conformidade com os 

direitos do recluso; 

ser proporcionadas e estar em plena 

conformidade com os direitos 

fundamentais do recluso; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Alteração  49 

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

Kashetu Kyenge 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Observa que a repressão dos atos 

terroristas perpetrados em países terceiros 

por cidadãos europeus ou por nacionais de 

países terceiros que residam na UE exige 

que a recolha de provas nos países terceiros 

seja possível, com base no pleno respeito 

dos direitos humanos; insta, por 

conseguinte, a UE a diligenciar no sentido 

do estabelecimento de acordos de 

cooperação judiciária e policial com os 

países terceiros a fim de facilitar a recolha 

de provas nos referidos países, desde que 

sejam aplicadas normas e procedimentos 

jurídicos rigorosos e sejam salvaguardados 

por todas as partes o Estado de direito, o 

direito internacional e os direitos 

fundamentais; 

46. Observa que a repressão dos atos 

terroristas perpetrados em países terceiros 

por cidadãos europeus ou por nacionais de 

países terceiros que residam na UE exige 

que a recolha de provas nos países terceiros 

seja possível, com base no pleno respeito 

dos direitos humanos; insta, por 

conseguinte, a UE a diligenciar no sentido 

do estabelecimento de acordos de 

cooperação judiciária e policial com os 

países terceiros a fim de facilitar a recolha 

de provas nos referidos países, desde que 

sejam aplicadas normas e procedimentos 

jurídicos rigorosos e sejam salvaguardados 

por todas as partes, sob controlo judicial, o 

Estado de direito, o direito internacional e 

os direitos fundamentais; recorda, além 

disso, que a recolha de provas, os 

interrogatórios e outras técnicas análogas 

de investigação devem ser efetuados no 

respeito de rigorosas normas jurídicas, 

devendo cumprir a legislação e respeitar 

os princípios e os valores da UE, bem 

como as normas internacionais em 

matéria de direitos humanos; adverte, 
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neste contexto, que os tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes, a tortura, as 

extradições extrajudiciais e o rapto são 

proibidos pelo direito internacional e que 

não se deve recorrer a estas práticas para 

recolher provas de infrações penais 

cometidas no território da UE, ou fora do 

seu território, por nacionais da União 

Europeia; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Alteração  50 

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

Kashetu Kyenge 

em nome do Grupo S&D 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  49-A. Defende veementemente que, 

perante a atual crise de refugiados e 

migrantes na Europa, os 

Estados-Membros devem abster-se de 

aplicar qualquer tipo de medidas de 

controlo nas fronteiras destinadas a 

combater o terrorismo e a pôr termo às 

deslocações de suspeitos de terrorismo, 

mas cujo objetivo seja, na prática, o 

controlo da imigração; manifesta a sua 

profunda preocupação com as medidas 

adotadas por alguns governos da UE que 

visam introduzir controlos adicionais nas 

fronteiras, no intuito de impedir a entrada 

na UE de refugiados e migrantes, com o 

risco de que tais medidas sejam tomadas 

de forma arbitrária e com base num perfil 

de matriz étnica ou racial, o que não só 

estaria em total contradição com os 

princípios e valores da UE, como 

constituiria uma infração às obrigações 

internacionais dos Estados-Membros em 

matéria de direitos humanos; 

Or. en 


