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9.2.2015 B8-0098/7 

Изменение  7 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава САЩ да разследват и 

потърсят съдебна отговорност за 

множеството нарушения на правата 

на човека в резултат на програмите на 

ЦРУ за предаване и тайно задържане, 

както и да сътрудничат по всички 

искания на държави – членки на ЕС, за 

информация, екстрадиране или 

ефективни средства за правна 

защита на жертвите във връзка с 

програмата на ЦРУ; 

4. отбелязва, че органите на САЩ 

разследват и търсят съдебна 

отговорност за правните нарушения в 

резултат на програмите на ЦРУ за 

предаване и тайно задържане и са 

демонстрирали готовност да 

сътрудничат по всички искания на 

държави – членки на ЕС; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Изменение  8 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подновява своя призив държавите 

членки да разследват твърденията, че е 

имало тайни затвори на тяхна 

територия, където са били 

задържани лица по програмата на 

ЦРУ, както и да подложат на съдебно 

преследване лицата, участвали в тези 

операции, като се вземат предвид 

всички излезли наяве нови 

доказателства; 

5. подчертава отново, че държавите 

членки, които разследват твърденията 

за нарушения на правата на човека, 

свързани с програмата на ЦРУ, и 

които подлагат на съдебно 

преследване лицата, участвали в тези 

операции, трябва да основават своите 

разследвания на солидни съдебни 

доказателства и да зачитат 

националните правни системи и 

правото на ЕС; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Изменение  9 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава за приемането на 

вътрешна стратегия на ЕС относно 

основните права и приканва Комисията 

да предложи приемането на тази 

стратегия и свързания с нея план за 

действие; 

7. припомня, че Комисията, в 

качеството си на пазител на 

Договорите, носи отговорност за 

защитата и насърчаването на 

принципите на правовата държава и 

основните права в държавите членки и 

приканва Комисията да използва изцяло 

правомощията си в тази връзка; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Изменение  10 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изразява своя ужас и дълбоко 

осъжда жестоките практики за 

водене на разпити, които 

характеризират тези незаконни 

операции за борба с тероризма; 

подчертава основното заключение на 

Сената на САЩ, че жестоките 

методи, прилагани от ЦРУ, не са 

успели да доведат до разузнавателни 

данни, които да предотвратят 

последващи терористични нападения; 

припомня, че абсолютно осъжда 

изтезанията; 

2. отново категорично осъжда 

практиките на „засилени методи на 

разпит“, разкрити в резюмето на 

доклада на Сената на САЩ, които са 

забранени съгласно правото на САЩ и 

международното право и които 

нарушават, наред с другото, правата 

на свобода, сигурност, хуманно 

отношение, забрана за подлагане на 

изтезания, презумпция за 

невиновност, право на справедлив 

съдебен процес, адвокатска защита и 

еднаква закрила съгласно закона; 

приветства в тази връзка указите на 

президента Обама за забрана на 

изтезанията, за насърчаване на 

хуманното отношение към 

задържаните и за гарантиране на 

това, че САЩ спазват националното 

и международното право, които 

забраняват изтезанията и другите 

форми на жестоко, нечовешко и 

унизително отношение; припомня, че 

абсолютно осъжда изтезанията; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Изменение  11 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че президентът на 

САЩ Барак Обама се ангажира със 

затварянето до м. януари 2010 г. на 

центъра за задържане Гуантанамо, в 

което съоръжение са задържани 122 

лица без да са им повдигнати 

официални обвинения пред 

наказателен съд, като измежду тях 

54 лица са били официално определени 

за освобождаване;  

И. като има предвид, че в речта си за 

състоянието на нацията от 20 

януари 2015 г. президентът на САЩ 

Барак Обама повторно заяви 

решимостта си да изпълни 

предизборното си обещание от 2008 г. 

за закриване на центъра за задържане 

Гуантанамо; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Изменение  12 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства решението на специалния 

комитет на Сената на САЩ по 

разузнаването да публикува резюмето 

на доклада си относно програмата на 

Централното разузнавателно 

управление за задържане и разпити; 

насърчава публикуването на доклада в 

неговата цялост, без прекомерна и 

ненужна редакторска намеса; 

1. приветства доклада на комитета на 

Сената на САЩ по разузнаването като 

положителна стъпка към 

публичното и критично разглеждане 

на програмата на Централното 

разузнавателно управление за 

задържане и разпити, която показва 

готовността на демократичната 

политическа система на САЩ, с 

подкрепата на членовете на двете 

политически партии в Конгреса, да 

извърши безпристрастен публичен 

отчет във връзка с програмата на 

ЦРУ; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Изменение  13 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. счита, че атмосферата на 

безнаказаност по отношение на 

програмата на ЦРУ позволи да се 

продължи с нарушенията на 

основните права, както пролича 

впоследствие от програмите за 

масово наблюдение на Агенцията за 

национална сигурност на САЩ и 

тайните служби на различни 

държави – членки на ЕС; 

3. отново заявява своята решителна 

ангажираност за сътрудничество със 

САЩ в световната борба с 

тероризма, като същевременно се 

гарантира пълно и строго спазване на 

задълженията, свързани с основните 

права и принципите на правовата 

държава, и освен това подчертава, че 

ефективните мерки за борба с 

тероризма и зачитането на правата 

на човека не са в противоречие, а са 

цели, които се допълват и взаимно се 

подсилват; припомня, че спазването 

на основните права е съществен 

елемент от успеха на политиките за 

борба с тероризма; припомня, че 

борбата с тероризма изисква 

многостранен подход и следователно 

активно насърчава световен алианс за 

борба с тероризма в рамките на 

Обединените нации, включващ всички 

международни участници; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Изменение  14 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иa. като има предвид, че помощта на 

държавите – членки на ЕС, за 

презаселването на някои от 

задържаните от Гуантанамо е бавна 

и с ограничен характер; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Изменение  15 

Моника Холмайер, Елмар Брок  

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства решението на специалния 

комитет на Сената на САЩ по 

разузнаването да публикува резюмето 

на доклада си относно програмата на 

Централното разузнавателно 

управление за задържане и разпити; 

насърчава публикуването на доклада в 

неговата цялост, без прекомерна и 

ненужна редакторска намеса; 

1. приветства решението на специалния 

комитет на Сената на САЩ по 

разузнаването да публикува резюмето 

на доклада си относно програмата на 

Централното разузнавателно 

управление за задържане и разпити, 

което показва готовността на 

демократичната политическа 

система на САЩ, с подкрепата на 

членовете на двете политически 

партии в Конгреса, да извърши 

безпристрастен публичен отчет във 

връзка с програмата на ЦРУ; 

Or. en 

 

 


