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19.11.2015 A8-0316/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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

Kashetu Kyenge 

v mene skupiny S&D 

Jean Lambertová 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

1 EP 2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. nabáda Európsku komisiu, aby na 

základe najlepších postupov navrhla 

usmernenia o opatreniach, ktoré sa budú 

pri plnom dodržiavaní ľudských práv 

uplatňovať v európskych väzniciach a 

ktoré budú zamerané na predchádzanie 

radikalizácii a násilnému extrémizmu; 

zdôrazňuje, že separovanie väzňov, v 

prípade ktorých sa zistí, že boli stúpencami 

násilného extrémizmu alebo že ich už 

získali teroristické organizácie, od 

ostatných väzňov v tej istej väznici, je 

účinným prostriedkom, ako predchádzať 
tomu, aby väzni navádzali iných väzňov 

na teroristickú radikalizáciu formou 
zastrašovania a ďalších metód, a ako 

zabrániť šíreniu radikalizácie v týchto 

zariadeniach; odporúča však, aby sa 

každé takéto opatrenie realizovalo od 

prípadu k prípadu a aby podliehalo 

súdnemu rozhodnutiu; ďalej odporúča, 

aby Komisia a členské štáty preskúmali 

svedectvá a skúsenosti týkajúce sa 

separovania zadržiavaných vo väzniciach s 

cieľom zabrániť šíreniu radikalizácie; 

domnieva sa, že toto posúdenie určite 

prispeje k rozvoju postupov v národných 

väzenských systémoch; pripomína však, že 

tieto opatrenia by mali byť primerané a v 

9. nabáda Európsku komisiu, aby na 

základe najlepších postupov navrhla 

usmernenia o opatreniach, ktoré sa budú 

pri plnom dodržiavaní ľudských práv 

uplatňovať v európskych väzniciach a 

ktoré budú zamerané na predchádzanie 

radikalizácii a násilnému extrémizmu; 

zdôrazňuje, že väzni, v prípade ktorých sa 

zistí, že boli stúpencami násilného 

extrémizmu alebo že ich už najali 

teroristické organizácie, by mali byť 

separovaní od ostatných väzňov, keďže sa 

tým môže zabrániť tomu, aby bola 

teroristická radikalizácia väzňov 

vynucovaná  inými väzňami 

prostredníctvom zastrašovania a aby sa vo 

väzeniach šírila radikalizácia; varuje 

však, že každé takéto opatrenie by malo 

byť zavedené iba od prípadu k prípadu a 

malo by sa zakladať iba na súdnom 

rozhodnutí a podliehať prieskumu zo 

strany príslušných súdnych orgánov; 

ďalej odporúča, aby Komisia a členské 

štáty preskúmali svedectvá a skúsenosti 

týkajúce sa separovania zadržiavaných vo 

väzniciach s cieľom zabrániť šíreniu 

radikalizácie; domnieva sa, že toto 

posúdenie určite prispeje k rozvoju 

postupov v národných väzenských 
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plnom súlade s právami väzňov; systémoch; pripomína však, že tieto 

opatrenia by mali byť primerané a v plnom 

súlade so základnými právami väzňov; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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

Kashetu Kyenge 

v mene skupiny S&D 

Jean Lambertová 

v mene skupiny Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevencia radikalizácie a náboru európskych občanov teroristickými organizáciami 

1 EP 2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. poukazuje na to, že stíhanie 

teroristických činov, ktoré spáchali 

európski občania alebo štátni príslušníci 

tretej krajiny s pobytom v EÚ, si vyžaduje, 

aby bolo možné zhromažďovať dôkazy v 

tretích krajinách, a to pri plnom 

dodržiavaní ľudských práv; vyzýva preto 

EÚ, aby pracovala na príprave dohôd o 

justičnej spolupráci a spolupráci v oblasti 

presadzovania práva s tretími krajinami, 

ktoré by uľahčili zhromažďovanie dôkazov 

v týchto krajinách, a to za predpokladu, že 

všetky strany budú dodržiavať prísne 

zákonné normy a postupy, zásadu 

právneho štátu, medzinárodné právo a 

základné práva; 

46. poukazuje na to, že stíhanie 

teroristických činov, ktoré spáchali 

európski občania alebo štátni príslušníci 

tretej krajiny s pobytom v EÚ, si vyžaduje, 

aby bolo možné zhromažďovať dôkazy v 

tretích krajinách, a to pri plnom 

dodržiavaní ľudských práv; vyzýva preto 

EÚ, aby pracovala na príprave dohôd o 

justičnej spolupráci a spolupráci v oblasti 

presadzovania práva s tretími krajinami, 

ktoré by uľahčili zhromažďovanie dôkazov 

v týchto krajinách, a to za predpokladu, že 

všetky strany budú dodržiavať prísne 

zákonné normy a postupy, zásadu 

právneho štátu, medzinárodné právo a 

základné práva, a to pod dohľadom 

súdnych orgánov; pripomína preto, že 

zber dôkazov, výsluchy a iné podobné 

vyšetrovacie techniky sa musia 

uskutočňovať v rámci prísnych právnych 

noriem a musia rešpektovať právne 

predpisy, hodnoty a zásady EÚ, ako aj 

medzinárodné normy v oblasti ľudských 

práv; v tejto súvislosti varuje, že 

používanie krutého, neľudského a 

ponižujúceho zaobchádzania, mučenia, 
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súdom nepovolených presunov a únosov 

je podľa medzinárodného práva zakázané 

a nesmie sa uskutočňovať na účely 

zbierania dôkazov o trestných činoch 

spáchaných na území EÚ či za jej 

hranicami občanmi EÚ; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

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

Kashetu Kyenge 

v mene skupiny S&D 

Jean Lambertová 

v mene skupiny Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevencia radikalizácie a náboru európskych občanov teroristickými organizáciami 

1 EP 2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  49a. v súvislosti so súčasnou utečeneckou 

a migračnou krízou v Európe je pevne 

presvedčený o tom, že členské štáty nesmú 

v záujme kontroly prisťahovalectva 

využívať žiadne opatrenia spočívajúce v 

kontrole hraníc zamerané na boj proti 

terorizmu a znemožnenie cestovania 

podozrivých teroristov; vyjadruje veľké 

obavy v súvislosti s opatreniami, ktoré 

prijali niektoré vlády EÚ na zavedenie 

ďalších hraničných kontrol, aby tak 

zabránili vstupu utečencov a migrantov do 

EÚ, keďže hrozí riziko, že by sa takéto 

opatrenia mohli zakladať na svojvoľnom 

rozhodovaní a rasovom alebo etnickom 

profilovaní, čo je v úplnom rozpore so 

zásadami a hodnotami EÚ a s 

povinnosťami členských štátov v oblasti 

medzinárodných ľudských práv; 

Or. en 

 

 


