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Kashetu Kyenge 

v imenu skupine S&D 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. spodbuja Komisijo, naj predlaga 

smernice na podlagi najboljših praks o 

ukrepih, ki jih je treba izvajati v evropskih 

zaporih, da bi preprečili radikalizacijo in 

nasilni ekstremizem, na podlagi popolnega 

spoštovanja človekovih pravic; poudarja, 

da je ločevanje zapornikov, za katere je 

bilo ugotovljeno, da pripadajo nasilnemu 

ekstremizmu ali da so jih teroristične 

organizacije že pridobile prek drugih 

zapornikov v njihovih zaporih, učinkovit 

način za preprečevaje vsiljevanja 

radikalizacije, ki vodi v terorizem, drugim 

zapornikom z ustrahovanjem ali drugimi 

praksami, in za obvladovanje radikalizacije 

v teh institucijah; vendar priporoča, da bi 

se morali tovrstni ukrepi izvajati za vsak 

primer posebej in na podlagi sodne 

odločbe; priporoča tudi, naj Komisija in 

države članice preučijo dokaze in izkušnje 

v zvezi s praksami ločevanja v zaporih, da 

se zajezi širjenje radikalizacije; meni, da 

mora ta presoja prispevati k razvoju praks 

v nacionalnih zaporniških sistemih; vendar 

opozarja, da morajo biti ti ukrepi 

sorazmerni in povsem v skladu s pravicami 

zapornikov; 

9. spodbuja Komisijo, naj predlaga 

smernice na podlagi dobrih praks o 

ukrepih, ki jih je treba ob polnem 

spoštovanju človekovih pravic izvajati v 

evropskih zaporih, da bi preprečili 

radikalizacijo in nasilni ekstremizem; 

poudarja, da je ločevanje zapornikov, za 

katere je bilo ugotovljeno, da pripadajo 

nasilnemu ekstremizmu ali da so jih že 

pridobile teroristične organizacije, od 

drugih zapornikov, možen ukrep za 

preprečevanje vsiljevanja radikalizacije, ki 

vodi v terorizem drugim zapornikom z 

ustrahovanjem ali drugimi praksami, in za 

obvladovanje radikalizacije v zaporih; 

vendar svari, da bi se morali tovrstni 

ukrepi uvesti le za vsak primer posebej in 

na podlagi sodne odločbe, za pregled 

katere so pristojni ustrezni pravosodni 

organi; priporoča tudi, naj Komisija in 

države članice preučijo dokaze in izkušnje 

v zvezi s praksami ločevanja v zaporih, da 

se zajezi širjenje radikalizacije; meni, da 

mora ta presoja prispevati k razvoju praks 

v nacionalnih zaporniških sistemih; vendar 

opozarja, da morajo biti ti ukrepi 

sorazmerni in povsem v skladu s 
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temeljnimi pravicami zapornikov; 

Or. en 
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Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. ugotavlja, da je za pregon terorističnih 

dejanj, ki jih v tretjih državah storijo 

evropski državljani ali državljani tretjih 

držav, ki prebivajo v EU, potrebna 

možnost zbiranja dokazov v tretjih 

državah, in sicer na podlagi popolnega 

spoštovanja človekovih pravic; zato poziva 

EU, naj si prizadeva za vzpostavitev 

dogovorov o sodelovanju s tretjimi 

državami na področju pravosodja in 

kazenskega pregona, da bi olajšali zbiranje 

dokazov v teh državah, in sicer pod 

pogojem, da vse strani zaščitijo stroge 

pravne standarde in postopke, pravno 

državo, mednarodno pravo in temeljne 

pravice; 

46. ugotavlja, da je za pregon terorističnih 

dejanj, ki jih v tretjih državah storijo 

evropski državljani ali državljani tretjih 

držav, ki prebivajo v EU, potrebna 

možnost zbiranja dokazov v tretjih 

državah, in sicer na podlagi popolnega 

spoštovanja človekovih pravic; zato poziva 

EU, naj si prizadeva za vzpostavitev 

dogovorov o sodelovanju s tretjimi 

državami na področju pravosodja in 

kazenskega pregona, da bi olajšali zbiranje 

dokazov v teh državah, in sicer pod 

pogojem, da vse strani in pod pravosodnim 

nadzorom zaščitijo stroge pravne standarde 

in postopke, pravno državo, mednarodno 

pravo in temeljne pravice; zato opozarja, 

da je treba zbiranje dokazov, zasliševanje 

in druge preiskovalne tehnike izvajati v 

okviru strogih pravnih standardov in ob 

spoštovanju zakonodaje, načel in vrednot 

EU ter mednarodnih standardov na 

področju človekovih pravic; v zvezi s tem 

svari, da so v skladu z mednarodnim 

pravom uporaba krutega, nehumanega in 

ponižujočega ravnanja, mučenje, 
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zunajsodne izročitve in ugrabitve 

prepovedane in se ne smejo izvajati za 

namene zbiranja dokazov o kaznivih 

dejanjih, ki so jih državljani EU zagrešili 

na ozemlju EU ali zunaj njega; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

  49a. trdno verjame, da države članice 

glede na sedanjo begunsko in migrantsko 

krizo v Evropi ne smejo uporabiti ukrepov 

za nadzor meja, namenjenih boju proti 

terorizmu in zaustavitvi potovanj 

domnevnih teroristov, za namene nadzora 

priseljevanja; je izjemno zaskrbljen zaradi 

ukrepov za uvedbo dodatnega mejnega 

nadzora, ki so jih sprejele nekatere vlade v 

EU, da bi preprečile vstop beguncev in 

migrantov v EU, pri čemer obstaja 

tveganje, da takšni ukrepi temeljijo na 

samovolji ter rasnem ali etičnem 

profiliranju, kar je povsem v nasprotju z 

načeli in vrednotami EU in tudi z 

mednarodnimi obveznostmi držav članic 

na področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

 


