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Amendamentul  48 

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

Kashetu Kyenge 

în numele Grupului S&D 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită Comisia să propună orientări 

bazate pe cele mai bune practici privind 

măsurile care trebuie aplicate în închisorile 

europene pentru a preveni radicalizarea și 

extremismul violent, respectând pe deplin 

drepturile omului; subliniază că separarea 

deținuților care se constată că au aderat la 

extremismul violent sau că au fost deja 

recrutați în numele unor organizații 

teroriste de către ceilalți deținuți din 

închisoarea în care sunt închiși reprezintă 

un mijloc eficace de a preîntâmpina 

impunerea radicalizării teroriste prin 

intimidare sau prin alte practici și de a ține 

sub control radicalizarea din instituțiile în 

cauză; recomandă, cu toate acestea, ca 

toate aceste măsuri să fie aplicate de la caz 

la caz și să se bazeze pe o hotărâre 

judiciară; recomandă, de asemenea, 

Comisiei și statelor membre să examineze 

dovezile și experiența în ceea ce privește 

izolarea deținuților în închisori în vederea 

ținerii sub control a răspândirii 

radicalizării; este de părere că această 

evaluare trebuie să contribuie la elaborarea 

unor practici pentru sistemele de detenție 

naționale; reamintește însă că aceste măsuri 

ar trebui să fie proporționale și să respecte 

9. invită Comisia să propună orientări 

bazate pe cele mai bune practici privind 

măsurile care trebuie aplicate în închisorile 

europene pentru a preveni radicalizarea și 

extremismul violent, respectând pe deplin 

drepturile omului; subliniază că separarea 

deținuților care se constată că au aderat la 

extremismul violent sau că au fost deja 

recrutați în numele unor organizații 

teroriste de ceilalți deținuți reprezintă o 

măsură posibilă pentru a preîntâmpina 

impunerea radicalizării teroriste asupra 

altora prin intimidare și pentru a ține sub 

control radicalizarea din închisori; 

avertizează, cu toate acestea, că toate 

aceste măsuri ar trebui să fie impuse doar 

de la caz la caz și să se bazeze pe o 

hotărâre judiciară și să facă obiectul unei 

examinări din partea autorităților 

judiciare competente; recomandă, de 

asemenea, Comisiei și statelor membre să 

examineze dovezile și experiența în ceea ce 

privește izolarea deținuților în închisori în 

vederea ținerii sub control a răspândirii 

radicalizării; este de părere că această 

evaluare trebuie să contribuie la elaborarea 

unor practici pentru sistemele de detenție 

naționale; reamintește însă că aceste măsuri 

ar trebui să fie proporționale și să respecte 
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pe deplin drepturile deținuților; pe deplin drepturile fundamentale ale 

deținuților; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Amendamentul  49 

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

Kashetu Kyenge 

în numele Grupului S&D 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. constată că urmărirea în justiție a 

actelor de terorism săvârșite în țări terțe de 

cetățeni europeni sau de rezidenți în UE 

(fără cetățenie europeană) necesită 

facilitarea colectării de dovezi în țări terțe, 

cu deplina respectare a drepturilor omului; 

prin urmare, invită Uniunea Europeană să 

lucreze la instituirea unor acorduri de 

cooperare judiciară cu țările terțe, în 

vederea facilitării colectării de dovezi în 

țările respective, cu condiția respectării 

depline de către toate părțile a normelor și 

procedurilor legale, a statului de drept, a 

dreptului internațional și a drepturilor 

fundamentale; 

46. constată că urmărirea în justiție a 

actelor de terorism săvârșite în țări terțe de 

cetățeni europeni sau de rezidenți în UE 

(fără cetățenie europeană) necesită 

facilitarea colectării de dovezi în țări terțe, 

cu deplina respectare a drepturilor omului; 

prin urmare, invită Uniunea Europeană să 

lucreze la instituirea unor acorduri de 

cooperare judiciară cu țările terțe, în 

vederea facilitării colectării de dovezi în 

țările respective, cu condiția respectării 

depline de către toate părțile a normelor și 

procedurilor legale, a statului de drept, a 

dreptului internațional și a drepturilor 

fundamentale, și sub control judiciar; 

reamintește, prin urmare, faptul că 

strângerea de probe, interogarea și alte 

astfel de tehnici de anchetare trebuie să 

fie efectuate în cadrul unor standarde 

juridice stricte și trebuie să respecte 

legislația, principiile și valorile UE, 

precum și standardele internaționale în 

materie de drepturi ale omului; în acest 

sens, avertizează că recurgerea la 

tratamente crude, inumane și degradante, 

tortura, predările extrajudiciare și răpirea 
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sunt interzise conform dreptului 

internațional și nu pot să aibă loc în 

scopul strângerii de probe privind fapte 

penale săvârșite pe teritoriul Uniunii 

Europene sau în afara teritoriului său de 

către cetățeni ai UE; 

Or. en 
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Amendamentul  50 

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

Kashetu Kyenge 

în numele Grupului S&D 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  49a. crede cu tărie, în lumina actualei 

crize a refugiaților și migranților din 

Europa, că statele membre trebuie să se 

abțină de la a utiliza orice măsuri de 

control la frontieră vizând combaterea 

terorismului și împiedicarea deplasării 

suspecților de terorism în scopul de a 

exercita un control al imigrației; este 

extrem de îngrijorat de măsurile adoptate 

de unele guverne din UE, care introduc 

controale suplimentare la frontieră în 

scopul de a preîntâmpina intrarea pe 

teritoriul UE a refugiaților și migranților, 

cu riscul ca aceste măsuri să se bazeze pe 

criterii arbitrare și pe stereotipuri etnice 

sau rasiale, ceea ce contravine întru totul 

principiilor și valorilor UE, precum și 

obligațiilor care le revin statelor membre 

în temeiul legislației internaționale din 

domeniul drepturilor omului; 

Or. en 

 

 


