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19.11.2015 A8-0316/48 

Изменение  48 

Ана Гомеш, Таня Файон, Биргит Зипел, Кристин Рево Д'Алон Бонфоа, Кашету 

Киенге 

от името на групата S&D 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава Комисията да предложи 

насоки въз основа на най-добри 

практики относно мерки за изпълнение 

в европейските затвори с цел 

предотвратяване на радикализацията и 

на насилническия екстремизъм, въз 

основа на пълното зачитане на правата 

на човека; изтъква, че разделянето на 

затворници, за които е установено, че са 

били поддръжници на насилнически 

екстремизъм или са били вече 

вербувани от терористични организации 

от други затворници в техните 

затвори, е ефективно средство за 

предотвратяване на това, 
терористичната радикализация да бъде 

налагана от затворници върху други 

такива чрез сплашване или други 

практики, както и за ограничаване на 

радикализацията в тези места; 

препоръчва, при все това, всякакви 

такива мерки да се прилагат на 

индивидуална основа и да подлежат на 

съдебно решение; наред с това 

препоръчва Комисията и държавите 

членки да разгледат доказателствата и 

опита относно практиката на разделяне 

в затворите с цел ограничаване на 

9. призовава Комисията да предложи 

насоки въз основа на най-добри 

практики относно мерки за изпълнение 

в европейските затвори с цел 

предотвратяване на радикализацията и 

на насилническия екстремизъм, при 

пълното зачитане на правата на човека; 

изтъква, че разделянето на затворници, 

за които е установено, че са били 

поддръжници на насилнически 

екстремизъм или са били вече 

вербувани от терористични организации 

от други затворници, като възможна 

мярка за предотвратяване на това, 

терористичната радикализация да бъде 

налагана на другите чрез сплашване, 

както и за ограничаване на 

радикализацията в затворите; 

предупреждава, при все това, че 

всякакви такива мерки следва да се 

налагат само на индивидуална основа 

и да се основават на съдебно решение 

и да подлежат на преглед от 

съответните съдебни органи; наред с 

това препоръчва Комисията и 

държавите членки да разгледат 

доказателствата и опита относно 

практиката на разделяне в затворите с 
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разпространението на радикализацията; 

счита, че тази оценка трябва да 

допринесе за развитието на практики в 

националните системи на затвори; 

припомня, при все това, че тези мерки 

следва да са пропорционални и в пълно 

съответствие с правата на затворника; 

цел ограничаване на разпространението 

на радикализацията; счита, че тази 

оценка трябва да допринесе за 

развитието на практики в националните 

системи на затворите; припомня, при 

все това, че тези мерки следва да са 

пропорционални и в пълно съответствие 

с основните права на затворника;-{}- 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Изменение  49 

Ана Гомеш, Таня Файон, Биргит Зипел, Кристин Рево Д'Алон Бонфоа, Кашету 

Киенге 

от името на групата S&D 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. отбелязва, че съдебното преследване 

на терористични актове, извършени в 

трети страни от европейски граждани 

или от пребиваващи в ЕС граждани на 

страни извън ЕС налага събирането на 

доказателства в трети държави да бъде 

възможно, въз основа на пълно спазване 

на правата на човека; във връзка с това 

призовава ЕС да работи за създаването 

на споразумения за съдебно и 

правоприлагащо сътрудничество с трети 

страни, за да се улесни събирането на 

доказателства в споменатите страни, 

при условие че всички страни по 

споразуменията спазват строги правни 

стандарти и процедури, принципите на 

правовата държава, международното 

право и основните права; 

46. отбелязва, че съдебното преследване 

на терористични актове, извършени в 

трети страни от европейски граждани 

или от пребиваващи в ЕС граждани на 

страни извън ЕС налага събирането на 

доказателства в трети държави да бъде 

възможно, въз основа на пълно спазване 

на правата на човека; във връзка с това 

призовава ЕС да работи за създаването 

на споразумения за съдебно и 

правоприлагащо сътрудничество с трети 

страни, за да се улесни събирането на 

доказателства в споменатите страни, 

при условие че всички страни по 

споразуменията спазват строги правни 

стандарти и процедури, принципите на 

правовата държава, международното 

право и основните права, както и 

подлежат на съдебен контрол; 

припомня, следователно, че 

събирането на доказателства, 

провеждането на разпитите и други 

такива техники за разследване 

трябва да се осъществяват в рамките 

на строго определени правни 
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стандарти и трябва да зачитат 

правото, принципите и ценностите 

на ЕС, както и международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; предупреждава, във връзка с 

това, че прилагането на жестоко, 

нечовешко и унизително отношение, 

мъченията, извънсъдебните 

разследвания и отвличането са 

забранени съгласно международното 

право и не бива да се използват за 

целите на събиране на доказателства 

за престъпни деяния, извършени на 

територията или извън 

територията на ЕС от граждани на 

ЕС; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Изменение  50 

Ана Гомеш, Таня Файон, Биргит Зипел, Кристин Рево Д'Алон Бонфоа, Кашету 

Киенге 

от името на групата S&D 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  49a. категорично счита, че с оглед на 

текущата бежанска и мигрантска 

криза в Европа, държавите членки 

трябва да са въздържат от прилагане 

на мерки на граничен контрол, които 

целят борба срещу тероризма и 

спиране на пътуването на 

заподозрени терористи, за целите на 

контрол на имиграцията; изразява 

извънредно голяма тревога относно 

мерките, предприети от някои 

правителства в ЕС, за въвеждане на 

допълнителен граничен контрол, за да 

се предотврати влизането в ЕС на 

бежанци и мигранти, с риск такива 

мерки да са основани на произволност 

и расово или етническо профилиране, 

което е в пълно противоречие с 

принципите и ценностите на ЕС, 

както и в разрез с международните 

задължения на държавите членки в 

областта на правата на човека; 

Or. en 
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