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19.11.2015 A8-0316/48 

Amendement  48 

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

Kashetu Kyenge 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie om op beste 

praktijken gebaseerde richtsnoeren voor te 

stellen voor maatregelen die in Europese 

gevangenissen moeten worden genomen 

ter voorkoming van radicalisering en 

gewelddadig extremisme, waarbij de 

mensenrechten ten volle geëerbiedigd 

moeten worden; wijst erop dat het scheiden 

van gedetineerden die aanhangers van 

gewelddadig extremisme blijken te zijn of 

door medegevangenen al voor een 

terreurorganisatie zijn gerekruteerd, een 

doeltreffende manier is om te voorkomen 

dat gedetineerden door middel van 

intimidatie of op andere wijze door 

medegevangenen worden gedwongen tot 

terroristische radicalisering en om de 

radicalisering in die inrichtingen in te 

dammen; beveelt evenwel aan om 

dergelijke maatregelen per geval te treffen 

en aan rechterlijke toetsing te 

onderwerpen; beveelt voorts aan dat de 

Commissie en de lidstaten de kennis en 

ervaring met betrekking tot het scheiden 

van gedetineerden in gevangenissen 

onderzoeken teneinde de verspreiding van 

radicalisering tegen te gaan; is van mening 

dat deze beoordeling moet worden 

9. verzoekt de Commissie om op beste 

praktijken gebaseerde richtsnoeren voor te 

stellen voor maatregelen die in Europese 

gevangenissen moeten worden genomen 

ter voorkoming van radicalisering en 

gewelddadig extremisme, waarbij de 

mensenrechten ten volle geëerbiedigd 

moeten worden; wijst erop dat het scheiden 

van gedetineerden die aanhangers van 

gewelddadig extremisme blijken te zijn of 

al voor een terreurorganisatie zijn 

gerekruteerd, van andere medegevangenen 

een mogelijke maatregel is om te 

voorkomen dat anderen door middel van 

intimidatie of op andere wijze worden 

gedwongen tot terroristische radicalisering, 

en om de radicalisering binnen de 

gevangenismuren te houden; wijst er 
evenwel op dat dergelijke maatregelen 

uitsluitend geval per geval moeten worden 

opgelegd, op basis van een gerechtelijk 

besluit, en getoetst moeten worden door de 

bevoegde gerechtelijke autoriteiten; 

beveelt voorts aan dat de Commissie en de 

lidstaten de kennis en ervaring met 

betrekking tot het scheiden van 

gedetineerden in gevangenissen 

onderzoeken teneinde de verspreiding van 
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meegenomen bij de ontwikkeling van 

detentiepraktijken in de nationale 

gevangenisstelsels; herinnert er evenwel 

aan dat deze maatregelen evenredig moeten 

zijn en volledig moeten stroken met de 

rechten van de gedetineerde; 

radicalisering tegen te gaan; is van mening 

dat deze beoordeling moet worden 

meegenomen bij de ontwikkeling van 

detentiepraktijken in de nationale 

gevangenisstelsels; herinnert er evenwel 

aan dat deze maatregelen evenredig moeten 

zijn en volledig moeten stroken met de 

grondrechten van de gedetineerde; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Amendement  49 

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

Kashetu Kyenge 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. merkt op dat het voor de vervolging 

van terreurdaden die door Europese 

burgers of in de EU woonachtige niet-EU-

onderdanen in derde landen zijn begaan, 

nodig is dat in derde landen bewijzen 

kunnen worden vergaard, met volledige 

inachtneming van de mensenrechten; 

verzoekt de EU daarom te werken aan 

akkoorden met derde landen inzake 

samenwerking op gerechtelijk vlak en bij 

de rechtshandhaving om het vergaren van 

bewijzen in die landen te 

vergemakkelijken, mits alle partijen 

strenge rechtsnormen en procedures, 

rechtsstatelijke beginselen, het 

internationaal recht en de grondrechten in 

acht nemen; 

46. merkt op dat het voor de vervolging 

van terreurdaden die door Europese 

burgers of in de EU woonachtige niet-EU-

onderdanen in derde landen zijn begaan, 

nodig is dat in derde landen bewijzen 

kunnen worden vergaard, met volledige 

inachtneming van de mensenrechten; 

verzoekt de EU daarom te werken aan 

akkoorden met derde landen inzake 

samenwerking op gerechtelijk vlak en bij 

de rechtshandhaving om het vergaren van 

bewijzen in die landen te 

vergemakkelijken, mits alle partijen 

strenge rechtsnormen en procedures, 

rechtsstatelijke beginselen, het 

internationaal recht en de grondrechten in 

acht nemen en dit aan rechterlijke toetsing 

onderworpen is; herinnert er dan ook aan 

dat bij de bewijsvergaring, het verhoor en 

andere dergelijke onderzoekstechnieken 

strenge rechtsnormen in acht moeten 

worden genomen en dat de Europese 

wetgeving, beginselen en waarden alsook 

de internationale mensenrechten moeten 

worden nageleefd; wijst er in dit verband 
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op dat wrede, onmenselijke en onterende 

behandeling, foltering, 

buitengerechtelijke uitlevering en 

ontvoering krachtens het internationaal 

recht verboden zijn en niet mogen worden 

toegepast met het oog op het verzamelen 

van bewijs voor misdrijven die op het 

grondgebied van de EU of daarbuiten 

door onderdanen van de EU zijn 

gepleegd; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Amendement  50 

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

Kashetu Kyenge 

namens de S&D-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   49 bis. heeft de vaste overtuiging dat de 

lidstaten in het licht van de huidige 

vluchtelingen- en migrantencrisis in 

Europa zich moeten onthouden van het 

gebruik van grenscontrolemaatregelen die 

gericht zijn op terrorismebestrijding en 

het tegenhouden van verdachte terroristen 

met het oog op immigratiecontrole; maakt 

zich ernstig zorgen over de maatregelen 

die een aantal regeringen in de EU 

hebben genomen om extra grenscontroles 

te introduceren teneinde te vermijden dat 

vluchtelingen en migranten de EU 

binnenkomen, met het risico dat 

dergelijke maatregelen gebaseerd zijn op 

willekeur en raciale of etnische 

profilering, wat volledig in strijd is met de 

beginselen en waarden van de EU en 

bovendien een schending vormt van de 

internationale 

mensenrechtenverplichtingen van de 

lidstaten; 

Or. en 
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