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2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå riktlinjer på 

grundval av bästa praxis om vilka åtgärder 

som bör genomföras i fängelserna i Europa 

för att förhindra radikalisering och 

våldsbejakande extremism, med full 

respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Åtgärder för att hålla de fångar som 

befunnits vara anhängare av 

våldsbejakande extremism eller som redan 

rekryterats av terroristorganisationer 

avskilda från övriga fångar i fängelserna 

är ett effektivt sätt att inte bara förhindra 

att radikal terrorism påtvingas övriga 

fångar under hot eller genom andra 

metoder, utan även begränsa 

radikaliseringen på berörda anstalter. 

Parlamentet rekommenderar emellertid att 

sådana åtgärder genomförs efter en 

bedömning i det enskilda fallet och på 

grundval av ett rättsligt beslut. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

rekommenderas vidare att göra en 

bedömning av dokumentation och 

erfarenheter i fråga om att hålla fångar 

avskilda på fängelserna i syfte att begränsa 

radikaliseringen. Denna bedömning måste 

ligga till grund för arbetet med att ta fram 

rutiner för de nationella fängelsesystemen. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå riktlinjer på 

grundval av bästa praxis om vilka åtgärder 

som bör genomföras i fängelserna i Europa 

för att förhindra radikalisering och 

våldsbejakande extremism, med full 

respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Fångar som befunnits vara anhängare av 

våldsbejakande extremism eller som redan 

rekryterats av terroristorganisationer bör 

hållas avskilda från övriga fångar eftersom 

det därigenom kan bli möjligt att förhindra 

att radikal terrorism påtvingas andra under 

hot och att begränsa radikaliseringen i 

fängelserna. Parlamentet påpekar 

emellertid att sådana åtgärder bör 

föreskrivas endast efter en bedömning i 

det enskilda fallet att de bör grundas på ett 

rättsligt beslut och prövas av de behöriga 

rättsliga myndigheterna. Kommissionen 

och medlemsstaterna rekommenderas 

vidare att göra en bedömning av 

dokumentation och erfarenheter i fråga om 

att hålla fångar avskilda på fängelserna 

i syfte att begränsa radikaliseringen. Denna 

bedömning måste ligga till grund för 

arbetet med att ta fram rutiner för de 

nationella fängelsesystemen. Parlamentet 

påminner samtidigt om att de åtgärder som 
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Parlamentet påminner samtidigt om att de 

åtgärder som vidtas bör vara 

proportionerliga och fullt ut förenliga med 

fångarnas rättigheter. 

vidtas bör vara proportionerliga och fullt ut 

förenliga med fångarnas grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 
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Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet konstaterar att 

lagföring av terrordåd som begås i 

tredjeländer av EU-medborgare eller av 

tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU 

förutsätter att det finns möjlighet att samla 

in bevis i tredjeländer, i full 

överensstämmelse med de mänskliga 

rättigheterna. EU uppmanas därför att 

arbeta för att ingå avtal om rättsligt 

samarbete och 

brottsbekämpningssamarbete med 

tredjeländer för att underlätta insamlingen 

av bevis i nämnda länder, under 

förutsättning att stränga rättsliga krav och 

förfaranden, rättsstatsprincipen, 

internationell rätt och de grundläggande 

rättigheterna respekteras av alla parter. 

46. Europaparlamentet konstaterar att 

lagföring av terrordåd som begås i 

tredjeländer av EU-medborgare eller av 

tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU 

förutsätter att det finns möjlighet att samla 

in bevis i tredjeländer, i full 

överensstämmelse med de mänskliga 

rättigheterna. EU uppmanas därför att 

arbeta för att ingå avtal om rättsligt 

samarbete och 

brottsbekämpningssamarbete med 

tredjeländer för att underlätta insamlingen 

av bevis i nämnda länder, under 

förutsättning att stränga rättsliga krav och 

förfaranden, rättsstatsprincipen, 

internationell rätt och de grundläggande 

rättigheterna respekteras av alla parter och 

står under rättslig kontroll. Parlamentet 

påminner därför om att insamlingen av 

bevis, förhör och annan utredningsteknik 

måste uppfylla stränga rättsliga krav och 

överensstämma med EU:s lagar, principer 

och värderingar samt de internationella 

människorättsstandarderna. I samband 

med detta framhåller parlamentet att det 

enligt internationell rätt är förbjudet med 
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grym och förnedrande behandling, tortyr, 

utomrättsliga överlämnanden samt 

kidnappningar och att sådana metoder 

inte får användas för att samla in bevis 

om straffbara gärningar som begåtts inom 

EU:s territorium eller utanför dess 

territorium av EU-medborgare. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

  49a. Med tanke på den aktuella flykting- 

och migrantkrisen i Europa är 

Europaparlamentet av den bestämda 

uppfattningen att medlemsstaterna måste 

se till att gränskontrollåtgärder inriktade 

på att bekämpa terrorism och stoppa 

misstänkta terroristers resor inte används 

för att kontrollera invandringen. 

Parlamentet är ytterst oroat över de 

åtgärder som några regeringar i EU har 

vidtagit för att införa ytterligare 

gränskontroller och på så sätt förhindra 

inresa i EU av flyktingar och migranter, 

eftersom det finns en risk för att sådana 

åtgärder bygger på godtycke och 

rasprofilering eller etnisk profilering, 

vilket går stick i stäv med EU:s principer 

och värden och dessutom strider mot 

medlemsstaternas internationella 

skyldigheter på människorättsområdet.  

Or. en 

 

 


