
 

AM\1079323PL.doc  PE571.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

19.11.2015 A8-0316/48 

Poprawka  48 

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

Kashetu Kyenge 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wzywa Komisję do zaproponowania 

opartych na najlepszych praktykach 

wytycznych dotyczących środków, jakie 

należy stosować w więzieniach w Europie, 

w celu zapobiegania radykalizacji i 

brutalnemu ekstremizmowi przy pełnym 

poszanowaniu praw człowieka; podkreśla, 

że izolowanie więźniów, o których 

wiadomo, że wyznają brutalny ekstremizm 

lub zostali zwerbowani przez organizacje 

terrorystyczne, od innych więźniów w 

danym więzieniu jest skutecznym 

środkiem zapobiegania narzucaniu 

terrorystycznej radykalizacji przez 

więźniów innym więźniom w drodze 

zastraszania lub innymi sposobami, a także 

powstrzymania radykalizacji wewnątrz 

tych zakładów karnych; zaleca jednakże, 

aby tego rodzaju środki wprowadzać 

indywidualnie i na podstawie decyzji sądu; 

ponadto zaleca, aby Komisja i państwa 

członkowskie przeanalizowały dowody i 

doświadczenia związane z praktyką 

izolowania w więzieniach w celu 

powstrzymania rozpowszechniania się 

radykalizacji; jest zdania, że taka ocena 

powinna wspomóc rozwój tego rodzaju 

praktyk w krajowych systemach 

9. wzywa Komisję do zaproponowania 

opartych na najlepszych praktykach 

wytycznych dotyczących środków, jakie 

należy stosować w więzieniach w Europie, 

w celu zapobiegania radykalizacji i 

brutalnemu ekstremizmowi przy pełnym 

poszanowaniu praw człowieka; podkreśla, 

że więźniowie, o których wiadomo, że 

wyznają brutalny ekstremizm lub zostali 

zwerbowani przez organizacje 

terrorystyczne, powinni zostać 

odizolowani od innych więźniów, co może 

być skutecznym środkiem zapobiegania 

narzucaniu terrorystycznej radykalizacji 

innym więźniom w drodze zastraszania, a 

także powstrzymania radykalizacji w 

więzieniach; ostrzega jednakże, aby tego 

rodzaju środki nakładać jedynie 

indywidualnie i opierać je na decyzji sądu, 

przy czym powinny one być poddawane 

przeglądowi przez właściwe organy 

sądowe; ponadto zaleca, aby Komisja i 

państwa członkowskie przeanalizowały 

dowody i doświadczenia związane z 

praktyką izolowania w więzieniach w celu 

powstrzymania rozpowszechniania się 

radykalizacji; jest zdania, że taka ocena 

powinna wspomóc rozwój tego rodzaju 
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więziennictwa; przypomina jednakże, że 

środki te powinny być współmierne i 

całkowicie zgodne z prawami więźniów; 

praktyk w krajowych systemach 

więziennictwa; przypomina jednakże, że 

środki te powinny być współmierne i 

całkowicie zgodne z podstawowymi 

prawami więźniów; 

Or. en 
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Poprawka  49 

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

Kashetu Kyenge 

w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. zauważa, że ściganie aktów 

terrorystycznych dokonywanych przez 

obywateli europejskich w państwach 

trzecich lub przez obywateli krajów 

trzecich zamieszkujących w UE wymaga 

umożliwienia gromadzenia dowodów w 

krajach trzecich, z zastrzeżeniem pełnego 

przestrzegania praw człowieka; wzywa 

zatem UE do pracy nad wprowadzeniem 

umów o współpracę w dziedzinie 

sądownictwa i ścigania z krajami trzecimi 

w celu ułatwienia gromadzenia dowodów 

we wspomnianych krajach, z 

zastrzeżeniem przestrzegania przez 

wszystkie strony rygorystycznych 

standardów i procedur prawnych, litery 

prawa, prawa międzynarodowego i praw 

podstawowych; 

46. zauważa, że ściganie aktów 

terrorystycznych dokonywanych przez 

obywateli europejskich w państwach 

trzecich lub przez obywateli krajów 

trzecich zamieszkujących w UE wymaga 

umożliwienia gromadzenia dowodów w 

krajach trzecich, z zastrzeżeniem pełnego 

przestrzegania praw człowieka; wzywa 

zatem UE do pracy nad wprowadzeniem 

umów o współpracę w dziedzinie 

sądownictwa i ścigania z krajami trzecimi 

w celu ułatwienia gromadzenia dowodów 

we wspomnianych krajach, z 

zastrzeżeniem przestrzegania przez 

wszystkie strony rygorystycznych 

standardów i procedur prawnych, litery 

prawa, prawa międzynarodowego i praw 

podstawowych oraz poddania tego 

kontroli sądowej; przypomina jednak, że 

podczas zbierania dowodów, przesłuchań 

i innych podobnych technik śledczych 

należy zapewnić przestrzeganie 

rygorystycznych norm prawnych oraz 

poszanowanie prawa, zasad i wartości UE 

oraz międzynarodowego prawa 
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dotyczącego praw człowieka; ostrzega 

w związku z tym, że prawo 

międzynarodowe zakazuje okrutnego, 

nieludzkiego i poniżającego traktowania, 

tortur, pozasądowego wydawania osób i 

porwań oraz że nie można uciekać się do 

tych praktyk do celów zbierania dowodów 

przestępstw popełnionych przez obywateli 

UE na terytorium UE lub poza nim; 

Or. en 
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Poprawka  50 
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Barbara Spinelli, Curzio Maltese 
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Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  49a. jest głęboko przekonany, że w świetle 

obecnego kryzysu uchodźczego i 

migracyjnego w Europie państwa 

członkowskie muszą powstrzymać się od 

stosowania jakichkolwiek środków 

kontroli granic mających na celu walkę z 

terroryzmem i powstrzymywanie wjazdu 

osób podejrzewanych o terroryzm z myślą 

o kontroli imigracji; jest niezwykle 

zaniepokojony podjętymi przez niektóre 

rządy w UE środkami mającymi na celu 

wprowadzenie dodatkowych kontroli na 

granicach z myślą o uniemożliwieniu 

wstępu do UE uchodźców i migrantów, 

przy czym zachodzi ryzyko, że tego rodzaju 

środki będą arbitralne i oparte na 

profilowaniu rasowym lub etnicznym, co 

jest całkowicie sprzeczne z zasadami i 

wartościami UE, a oprócz tego niezgodne 

ze zobowiązaniami państw członkowskich 

w ramach międzynarodowego prawa 

dotyczącego praw człowieka; 

Or. en 
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