
Udhëzime për shërbimet e burgjeve dhe të provës lidhur me radikalizimin dhe 

ekstremizmin e dhunshëm 

(Miratuar nga Komiteti i Ministrave më 2 mars 2016, 

në mbledhjen e 1249-të të zëvendësministrave) 

I.           TERMINOLOGJIA E PËRDORUR PËR QËLLIMET E KËTYRE 

UDHËZIMEVE: [1] 

Radikalizimi paraqet një proces dinamik ku një individ gjithnjë e më shumë pranon dhe 

mbështet ekstremizmin e dhunshëm. Arsyet pas këtij procesi mund të jenë ideologjike, politike, 

fetare, sociale, ekonomike ose personale. 

Ekstremizmi i dhunshëm konsiston në promovimin, mbështetjen ose kryerjen e akteve që mund 

të çojnë në terrorizëm dhe që kanë për qëllim mbrojtjen e një ideologjie që mbron epërsinë 

racore, kombëtare, etnike ose fetare ose kundërshton parimet dhe vlerat thelbësore demokratike. 

Siguria dinamike është një koncept dhe një metodë pune me të cilën personeli i jep përparësi 

krijimit dhe mirëmbajtjes së komunikimit të përditshëm dhe ndërveprimit me të burgosurit, 

bazuar në etikën profesionale. Ajo synon të kuptojë më mirë të burgosurit dhe të vlerësojë 

rreziqet që mund të paraqesin, si dhe të garantojë siguri, sigurim dhe rend të mirë, duke 

kontribuar në rehabilitimin dhe përgatitjen për lirim. Ky koncept duhet të kuptohet brenda një 

nocioni më të gjerë të sigurisë, i cili gjithashtu përfshin sigurinë strukturore, organizative dhe 

statike (muret, barrierat, bllokimet, ndriçimi dhe pajisjet e përdorura për të frenuar të burgosurit, 

në rast nevoje). 

II.          FUSHËVEPRIMI 

Këto Udhëzime rekomandojnë masa që duhet të ndërmerren nga shërbimet e burgjeve dhe 

provës për të parandaluar radikalizimin e personave nën përgjegjësinë e tyre për pranimin e 

pikëpamjeve të dhunshme ekstremiste që mund të çojnë në veprime terroriste, si dhe për të 

zbuluar, menaxhuar dhe risistemuar personat e radikalizuar. 

Të burgosurit, duke përfshirë edhe të paraburgosurit, si dhe shkelësit e nënshtruar provës dhe 

shkelësit e liruar me kusht, janë subjektet kryesore të ndërhyrjeve të rekomanduara. 
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Personeli i burgjeve dhe i provës janë aktorët kryesorë për zbatimin e këtyre parimeve 

udhëzuese. Përfaqësuesit e agjencive të tjera dhe të grupeve fetare që punojnë me të burgosurit 

dhe shkelësit në provë, si dhe këshilltarët ligjorë, anëtarët e familjes dhe grupet e 

bashkëmoshatarëve mund të merren me këto parime udhëzuese. 

Radikalizimi është një problem social dhe politik që ka të bëjë me autoritetet publike në tërësi. 

Burgjet janë vetëm një nga institucionet në të cilat mund të ndodhë radikalizimi, por vetëm një 

qasje gjithëpërfshirëse shoqërore dhe politike për shkaqet rrënjësore të problemit mund ta trajtojë 

me efikasitet atë. 

Edhe pse të burgosurit dhe shkelësit në provë që janë në rrezik për t'u radikalizuar ose për t'u 

bërë ekstremistë të dhunshëm përfaqësojnë një numër të vogël në shtetet anëtare të Këshillit të 

Evropës, është e rëndësishme të sigurohen burime dhe përpjekje të mjaftueshme për trajtimin e 

këtij problemi në mënyrë të efektshme duke pasur parasysh rrezikun potencial që ai përfaqëson 

për shoqërinë. 

Këto udhëzime do të zbatohen në përputhje me instrumentet dhe standardet ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut dhe në përputhje të plotë me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Këto Udhëzime theksojnë dhe zhvillojnë më tej standardet ekzistuese të Këshillit të Evropës dhe 

lexohen së bashku me rregullat e përfshira në rekomandimet relevante të Këshillit të Evropës, 

veçanërisht Rregullat Evropiane të Burgjeve (Rekomandimi Rec (2006) 2 i Komitetit të 

Ministrave), Këshilli të Rekomandimit CM / Rec (2008) 11 , Rekomandimi CM / Rec ( 2010) 1 i 

Komitetit të Ministrave), Rregullat Evropiane për shkelësit e mitur që i nënshtrohen sanksioneve 

ose masave të Komitetit të Ministrave lidhur me të burgosurit e huaj, Rekomandimin CM / Rec 

(2014) 3 të Komitetit të Ministrave lidhur me autorët e rrezikshëm dhe Rekomandimin CM / Rec 

(2014) 4 të Komitetit të Ministrave për monitorimin elektronik.   

Vëmendja për disa nga rregullat dhe parimet më të rëndësishme të përfshira në Rregullat 

Evropiane të Burgjeve është nxjerrë në mënyrë specifike duke i renditur ato në tekstin e 

Udhëzimeve me qëllim që të kujtojnë shërbimet e burgjeve dhe të provës që ata të mos largohen 

nga këto kur merren me personat e radikalizuar nën përgjegjësinë e tyre. 

III.         PARIMET BAZË DHE KONSIDERATAT E PËRGJITHSHME 

a.          Respektimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore 
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1.             Parandalimi dhe trajtimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm gjithmonë duhet 

të bazohet në sundimin e ligjit dhe duhet të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut, sepse respekti për të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit është pjesë thelbësore e 

një përpjekjeje të suksesshme kundër radikalizimit. Mosrespektimi i tyre është një nga faktorët 

që mund të kontribuojnë në radikalizimin e rritur. 

2.             Tortura dhe trajtimi çnjerëzor ose poshtërues ose ndëshkimi është i ndaluar. Liria e 

shprehjes dhe liria e fesë duhet të respektohen. 

b.         Respekt për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë 

3.             Çdo mbikëqyrje dhe kufizim i kontakteve, komunikimeve dhe vizitave të të 

burgosurve, për shkak të shqetësimeve të radikalizimit, duhet të jetë në proporcion me rrezikun e 

vlerësuar dhe do të kryhet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut dhe me ligjin kombëtar në lidhje me personat e privuar nga liria dhe të jenë në përputhje 

me Rregullën 24 të Rregullave Evropiane të Burgjeve në lidhje me kontaktin e të burgosurve me 

botën e jashtme. 

4.             Kur ekziston shkëmbimi i informacionit në lidhje me radikalizimin dhe ekstremizmin e 

dhunshëm midis burgjeve dhe shërbimeve të provës dhe agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit 

dhe të inteligjencës, procedurat strikte dhe të qarta duhet të pajtohen dhe respektohen në aspektin 

e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. 

5.             Ata që punojnë për rehabilitimin e të burgosurve duhet të jenë në gjendje të veprojnë 

me autonomi dhe pavarësi të përshtatshme nga ata të angazhuar në mbledhjen e inteligjencës 

ndaj ekstremistëve të dhunshëm. Suksesi i rehabilitimit është vërtet i bazuar në besimin që rrjedh 

nga një autonomi e tillë. 

c.         Burgimi si masë e mjetit të fundit 

6.             Për të aplikuar në mënyrë të efektshme parimin sipas të cilit burgu do të përdoret si 

mjet i fundit, nevojitet të aplikohen një sërë sanksionesh dhe masash të përshtatura 

individualisht, në mënyrë që shkelësit të mbahen në komunitet dhe për të përmirësuar 

perspektivat e tyre të jetës pa krim. Bashkëpunimi me agjencitë e tjera në këtë drejtim mund të 

kontribuojë në shkëmbimin e praktikave të mira në lidhje me masat e përgjithshme parandaluese 

që lidhen me radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm. 



7.             Shkelësit e rinj mund të jenë veçanërisht të prekshëm ndaj radikalizimit. Për të 

shmangur efektet negative të burgimit, së pari duhet të merren në konsideratë sanksionet dhe 

masat në komunitet. Përpjekjet dhe burimet shtesë do të ndahen për të punuar me këta autorë.   

d.         Menaxhimi i mirë i burgjeve 

8.             Menaxhimi i mirë dhe rendi i mirë në burg duhet të respektojnë diversitetin, tolerancën 

dhe dinjitetin njerëzor si të burgosurve ashtu edhe të stafit, pasi kjo ndihmon në shmangien e 

situatave që favorizojnë radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm. 

9.             Megjithëse jo domosdoshmërisht e mjaftueshme për veten e tyre për të nxitur 

radikalizimin - dhuna, racizmi, islamofobia dhe forma të tjera të diskriminimit - prodhojnë 

pakënaqësi dhe krijojnë bazën për radikalizimin e narracioneve. Kushtet e papërshtatshme të 

paraburgimit dhe mbipopullimi gjithashtu mund të jenë faktorë që rrisin rrezikun e radikalizimit 

në burg. Prandaj, trajtimi i këtyre çështjeve duhet të konsiderohet si një pjesë integrale e 

përpjekjes kundër radikalizimit. 

10.           Në mënyrë të ngjashme, proceset e radikalizimit mund të theksohen dhe të përforcohen 

kur administrata e burgjeve merr masat disproporcionale. Prandaj, masat ndëshkuese, përdorimi i 

forcës dhe mjetet e kufizimit duhet të jenë proporcionale me kërcënimet e drejtpërdrejta dhe 

serioze të përçarjes së rendit të mirë, sigurisë dhe sigurisë në një burg të caktuar, për të ruajtur sa 

të jetë e mundur marrëdhëniet e besimit dhe mbështetjes për të ndihmuar riintegrimin e shkelësit. 

11.           Menaxhimi i burgjeve do të përfshijë këshillimin me stafin, sipas nevojave të rendit të 

mirë, në lidhje me sigurinë dhe sigurimin, duke marrë mendimin e të burgosurve për çështjet që 

shqetësojnë lidhur me kushtet e përgjithshme të burgut. 

12.           Ndjenjat e të burgosurve për siguri dhe besim në legjitimitetin e veprimeve të stafit ka 

gjasa të nxisin ndryshime pozitive dhe të lehtësojnë rehabilitimin dhe risistemimin e tyre. 

Prandaj, çdo përpjekje do të bëhet për të ruajtur dhe ndërtuar mbi këto marrëdhënie të besimit, në 

mënyrë që të ndihmojnë shkelësit të fillojnë ose të zhvillojnë një jetë pa vepra penale. 

13.           Sa më shumë që të jetë e mundur, shërbimet e burgjeve dhe provës zgjedhin dhe 

rekrutojnë stafin me aftësi gjuhësore përkatëse dhe ndjeshmëri kulturore. Trajnimi ndërkulturor 

dhe multifetar i vetëdijes për personelin do të jetë pjesë përbërëse e arsimit dhe trajnimit me 

qëllim të promovimit të kuptimit dhe tolerancës ndaj diversitetit të besimeve dhe traditave. 



14.           Personeli duhet të përzgjidhet, mbështetet dhe trajnohet për të zhvilluar dhe ruajtur 

etikën e tyre profesionale dhe qëndrueshmërinë ndaj presionit të mundshëm që çon në 

radikalizëm.   

15.           Aktivitetet edukative janë thelbësore në procesin e rehabilitimit të provës apo të 

burgosurve që mund të kenë miratuar pikëpamje ekstremiste të dhunshme. Jo vetëm që siguron 

një strukturë të rutinës së përditshme gjatë burgimit, por gjithashtu ofron mundësinë për të 

zhvilluar aftësi të reja që mund të lehtësojnë risistemimin. 

16.           Trajtimi i çështjes së radikalizimit në burg kërkon që menaxhimi i mirë i burgjeve nuk 

lidhet vetëm me etikën dhe qëndrimet e larta profesionale, por kërkon burime adekuate. Kjo 

mund të nënkuptojë që fonde shtesë mund të jenë të nevojshme për rekrutimin dhe trajnimin. 

IV.        BURIMI DHE PUNA E PROVËS 

a.          Vlerësimi 

17.           Vlerësimi i rrezikut dhe nevojave duhet të kryhet nga ekipet multidisiplinore. Kur 

kryhet vlerësimi fillestar dhe i mëvonshëm i rrezikut dhe nevojave të shkelësve, vëmendje e 

veçantë duhet t'i kushtohet identifikimit të shkelësve të cenueshëm ndaj radikalizimit. Në 

përputhje me procedurat vendase ekzistuese në lidhje me vlerësimin e rrezikut, pikëpamjet e 

kundërvajtësve duhet të regjistrohen dhe autorëve duhet t'u jepet mundësia për të sfiduar 

vlerësimet e tilla. 

18.           Me qëllim të krijimit të programeve individuale të trajtimit që synojnë rehabilitimin e 

suksesshëm të të burgosurve dhe atyre të provës, duhet të zhvillohen dhe përdoren mjetet e 

vlerësimit të përshtatura posaçërisht për identifikimin e rreziqeve të radikalizimit që nga fillimi i 

zbatimit të një sanksioni penal apo të masës dhe të përsëriten në intervale të rregullta sipas 

nevojës kur ka një shqetësim se i burgosuri mund të jetë duke kaluar nëpër një proces 

radikalizimi. 

b.         Pranimi në burg dhe akomodimi 

19.           Vëmendje e veçantë i kushtohet procedurave të pranimit të të gjithë të burgosurve, pasi 

kryerja më së miri e këtyre procedurave mundëson krijimin e ndjenjave të besimit dhe sigurisë 

tek të burgosurit, duke mundësuar vlerësimin e duhur të gjendjes së tyre shëndetësore në hyrje 



dhe duke kontribuar në vlerësimin e mirë të rrezikut dhe nevojave, planifikimin, klasifikimin, 

shpërndarjen dhe akomodimi. 

20.           Pavarësisht nëse të burgosurit e dënuar për krime të lidhura me terrorizëm mbahen në 

burgje ose krahë të ndarë ose janë shpërndarë nëpër sistemin e burgjeve, rreziku që ato mund të 

paraqesin, duke përfshirë rrezikun e radikalizimit të të burgosurve të tjerë, vlerësohet 

individualisht përpara se të përcaktohet ndarja e tyre dhe do të shqyrtohen në intervale të 

rregullta. 

c.         Burgjet e sigurisë së lartë ose seksionet e sigurisë së lartë në burgje dhe transferime 

burgjesh 

21.           Nevoja për mbajtjen e të burgosurve të dënuar për krime terroriste në burgjet e sigurisë 

së lartë ose nën një nivel të sigurisë të lartë, në burgjet e zakonshme, gjithashtu do të vlerësohen 

individualisht dhe vendimet e tilla do të rishikohen në intervale të rregullta. Në raste të tilla, 

aplikohet Rregulli 53 i Rregullave Evropiane të Burgjeve, që rregullon përdorimin e masave të 

veçanta të sigurisë së lartë ose të sigurisë. Për më tepër, siç thuhet në rregullën 70 të Rregullave 

Evropiane të Burgjeve, çdo i burgosur që i nënshtrohet këtyre masave ka të drejtën e ankesës dhe 

të apelojë tek një autoritet i pavarur. 

22.           Transferimet e rregullta të të burgosurve të dënuar për krime të lidhura me terrorizmin 

mund të kenë një ndikim negativ në perspektivën e riintegrimit të këtyre të burgosurve. Prandaj, 

nevoja për transferime të tilla do të vlerësohet me kujdes në mënyrë individuale kundrejt rrezikut 

të paraqitur nga këta të burgosur. 

d.          Kultura dhe feja 

23.           Në përputhje me Rregullin 29 të Rregullave Evropiane të Burgjeve, traditat kulturore 

dhe fetare duhet të merren parasysh në lidhje me të ushqyerit dhe aq sa është e mundur edhe në 

lidhje me veshjet, mundësitë për adhurim dhe festat fetare. Kur është e mundur, të burgosurve u 

lejohet të marrin ushqimet e tyre në kohë që t’i plotësojnë kërkesat e tyre fetare. 

24.           Shërbimet e burgjeve inkurajohen të vendosin marrëveshje me përfaqësi fetare me 

qëllim që të lejojnë një numër përfaqësuesish të miratuar fetarë në proporcion me numrin e të 

burgosurve të të njëjtit besim në një burg të caktuar për të hyrë në institucion. Përfaqësuesit 

fetarë duhet të trajnohen siç duhet për të ushtruar funksionet e tyre në një mjedis burgu. 



25.           Për të nxitur ndryshime pozitive personale në të burgosurit, preferencat u jepen 

përfaqësuesve fetarë, të cilët janë të përshtatur me normat dhe vlerat kulturore dhe të njohurit në 

gjuhët që flasin të burgosurit. Koha e mjaftueshme, hapësirë dhe burime të mjaftueshme do të 

sigurohen për të mundësuar përfaqësuesit fetarë të miratuar që t'i takojnë të burgosurit në mënyrë 

private dhe të mbajnë shërbime kolektive. 

e.         Bashkëpunimi ndërmjet agjencive 

26.           Shërbimet e burgjeve dhe të provës bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, si dhe me agjencitë 

e tjera të zbatimit të ligjit në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, pasi që kanë të bëjnë me 

radikalizimin dhe ekstremizmi i dhunshëm që çon në veprime terroriste kërkon një qasje 

gjithëpërfshirëse të bazuar në standardet profesionale. 

27.           Shërbimet e burgjeve dhe të provës bashkëpunojnë me agjencitë e tjera publike dhe 

private dhe me shoqërinë civile më të gjerë, me qëllim që të sigurojnë kujdesin e mëvonshëm 

dhe të kontribuojnë në risistemimin dhe riintegrimin e shkelësve.   

28.           Është në interes të burgjeve dhe shërbimeve të provës për të mbledhur njohuritë dhe 

praktikat më të mira dhe t'i ndajnë ato ndërkombëtarisht. 

 

 

V.         ZBULIMI, PARANDALIMI DHE TRAJTIMI I RADIKALIZIMIT DHE 

EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË BURG 

a.         Përdorimi i sigurisë dinamike 

29.           Stafi i Vijës së Parë duhet të trajnohet për të vepruar në përputhje me parimet e sigurisë 

dinamike në mënyrë që të ruajë sigurinë, sigurimin dhe rendin e mirë në burg dhe të kontribuojë 

në rehabilitimin e të burgosurve. Ata duhet të trajnohen në veçanti për të përdorur 

ndërmjetësimin ndërkulturor dhe teknikat e ndryshme të ndërhyrjes në rast të menaxhimit të 

krizave. 

b.         Procedurat për zbulimin 

30.           Stafi i Vijës së Parë do të trajnohet dhe mbështetet në mënyrë që të jetë në gjendje të 

dallojë praktikat fetare dhe përshtatjen e sjelljeve ekstremiste të dhunshme dhe do të fuqizohet 

për të reaguar shpejt dhe në mënyrë proporcionale në rast të rreziqeve të vërteta dhe të 



menjëhershme për jetën, shëndetin ose integritetin personal të të burgosur ose të stafit. Në 

veçanti, stafit do t'i jepen mjete për të raportuar shqetësimet lidhur me shenja të radikalizimit 

ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe duhet të zbatohen procedura të përshtatshme për të vlerësuar 

menjëherë dhe profesionalisht rreziqet e tilla. 

31.           Ku mjetet dhe metodat specifike për identifikimin e të burgosurve të radikalizuar 

zhvillohen dhe përdoren nga shërbimet e burgjeve dhe provës për të ndihmuar stafin e tyre në 

vijën e parë, ato duhet të bazohen në standardet profesionale dhe etike dhe do të rishikohen dhe 

përshtaten rregullisht. 

32.           Kur zhvillohen treguesit e radikalizimit, stafi duhet të paralajmërohet që treguesit e 

tillë të mos merren në konsideratë në mënyrë të izoluar, por në kontekstin e karakteristikave 

personale dhe rrethanave specifike të një rasti të caktuar, në mënyrë që të shmangen përfundimet 

arbitrare. 

33.           Anëtarët e trajnuar të mjaftueshëm të personelit të burgjeve ose të provës mund të 

emërohen sipas nevojës, në rast radikalizimi është një çështje shqetësuese në një burg të caktuar 

ose në zonën e provës, në mënyrë që të sigurohet që stafi të dijë se ku mund të marrin këshilla 

për çështjet e radikalizimit dhe të burgosurit ose shkelësit në provë dinë si të raportojnë 

shqetësimet rreth radikalizimit. 

c.         Programe speciale 

34.           Programet speciale, duke përfshirë edhe përdorimin e mentorëve, duhet të zhvillohen 

dhe t'u ofrohen të burgosurve dhe kujdestarëve, kur është e përshtatshme, dhe veçanërisht atyre 

që konsiderohen të prekshëm nga  radikalizimi, në mënyrë që t'i ndihmojnë ata të gjejnë opsione 

të jetës pa krim dhe ekstremizëm të dhunshëm. Stafi i trajnuar posaçërisht do të përfshihet në 

kryerjen ose mbikëqyrjen e programeve të tilla. 

35.           Ish-ekstremistët e dhunshëm të cilët kanë hequr dorë nga dhuna mund të shërbejnë si 

aktorë legjitimë për rehabilitimin e personave të dënuar ose të burgosurve. 

36.           Përfshirja e përfaqësuesve fetarë, vullnetarëve, kolegëve dhe anëtarëve të familjes 

mund të konsiderohet rast pas rasti pasi ato mund të jenë shumë të dobishme për riintegrimin e 

efektshëm të shkelësve. 

VI.        PUNA PAS LIRIMIT 



37.           Për të synuar riintegrimin e suksesshëm, shërbimet e burgjeve dhe të provës nuk duhet 

të funksionojnë në izolim, por të komunikojnë dhe të krijojnë lidhje me organizatat e komunitetit 

me qëllim që të sigurojnë vazhdimin e programeve të veçanta të zhvilluara gjatë burgimit ose pas 

lirimit nga prova, ose mbas përfundimit të mbikëqyrjes së provës, kur është e nevojshme. 

38.           Në mënyrë të ngjashme, ish të burgosurit do të ndihmohen në kontakt me strukturat e 

ndryshme mbështetëse në komunitet. Rast pas rasti, përfshirja e familjeve dhe rrjeteve sociale do 

të merret parasysh, pasi ato mund të ndikojnë pozitivisht në procesin e risistemimit. 

39.           Skemat elektronike të monitorimit dhe masat e tjera të kontrollit do të kombinohen me 

ndërhyrje të tjera profesionale dhe masa mbështetëse që synojnë riintegrimin shoqëror të 

shkelësve të radikalizuar. 

VII.       KËRKIMI, VLERËSIMI DHE KOMUNIKIMI 

40.           Burime të mjaftueshme do të sigurohen për të kryer kërkime shkencore dhe vlerësim të 

programeve ekzistuese që merren me radikalizimin. Çdo program i tillë do të bazohet në njohuri 

dhe do të rishikohet rregullisht. 

41.           Për të garantuar siguri dhe mirëkuptim publik, duhet të kryhet puna e rregullt me 

median. 

 

  

 

[1] Për qëllimet e këtyre Udhëzimeve përdorimi i "duhet" vazhdon praktikën e hartimit të CDPC 

në fushën e burgjeve. Kjo praktikë u krijua me miratimin e Rregullave Evropiane të Burgjeve në 

vitin 2006 (Rekomandimi Rec (2006) 2 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare). Përdorimi i 

"duhet" nuk duhet të interpretohet në asnjë mënyrë që nënkupton detyrimet ekzistuese sipas të 

drejtës ndërkombëtare ose ndryshe nënkupton një rregull imperativ ose të detyrueshme për 

shtetet anëtare. 

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx%3Fobjectid%3D09000016805c1a69%23_ftnref1#_ftnref1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FReference%3DRec(2006)2

