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6.9.2017 A8-0251/1 

Изменение  1 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Никола Бе, Ауке Зейлстра 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0251/2017 

Жоел Бержерон 

Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях 

2015/2062(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0251/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно системите на местата за лишаване 

от свобода и условията в тях 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че условията в местата за лишаване от свобода и тяхното 

управление са от компетентността на държавите членки; 

Б. като има предвид, че положението в затворите в някои държави членки буди 

тревога, тъй като подкопава „сигурността на наложеното чрез закон наказание“; 

1. подчертава, че контролът на външните и вътрешните граници е наложителен за 

предотвратяване на влизането на престъпници в държавите членки и е ефективно 

средство за предотвратяване на пренаселването на затворите в някои държави 

членки; 

2. приветства всяка инициатива, предприета на национално равнище в стремеж да се 

води борба срещу разрастването на явлението радикализация в затворите и да се 

произнасят служещи за пример присъди на лицата, отговорни или участващи в 

извършването на терористични актове; 

3. приветства всяка предприета на национално равнище инициативи с цел 

сключване на двустранни споразумения с трети държави с оглед осигуряване на 

възможност чуждестранните затворници да изтърпяват наказанието си в своята 

държава на произход; 

4. отхвърля всички усилия, положени от Комисията в областта на системата на 

затворите, тъй като те попадат изцяло в сферата на компетентност на държавите 

членки;  

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на 

Съвета на Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на 
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комисаря по правата на човека на Съвета на Европа и на Европейския комитет за 

предотвратяване на изтезанията. 

Or. en 

 

 


