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9.2.2015 B8-0098/7 

Pozměňovací návrh  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok2015 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá USA, aby vyšetřily a stíhaly 

četná porušení lidských práv, k nimž došlo 

v rámci programů CIA pro vydávání a 

tajné zadržování osob, a aby 

spolupracovaly s členskými státy EU, 

pokud jde o všechny žádosti o informace, 

vydání nebo opravné prostředky pro oběti 

v souvislosti s programem CIA; 

4. konstatuje, že orgány USA vyšetřují a 

stíhají porušení zákona, k nimž došlo v 

rámci programů CIA pro vydávání a tajné 

zadržování osob, a projevily ochotu 

spolupracovat s členskými státy EU, 

pokud jde o všechny jejich žádosti; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Pozměňovací návrh  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 5 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. znovu vyzývá členské státy, aby vyšetřily 

tvrzení, že na jejich území existovaly tajné 

věznice, kde byli zadržováni lidé v rámci 

programu CIA, a aby trestně stíhaly 

osoby, jež byly do těchto operací zapojeny, 

a zohlednily přitom všechny nově zjištěné 

důkazy; 

5. znovu připomíná, že členské státy 

vyšetřující tvrzení o porušování lidských 

práv v souvislosti s programem CIA a 

stíhající osoby, jež byly do těchto operací 

zapojeny, musí svá vyšetřování založit na 

solidních soudních důkazech a na 

respektu vůči vnitrostátním soudním 

systémům a právním předpisům EU; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Pozměňovací návrh  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 7 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá k přijetí vnitřní strategie EU pro 

základní práva a žádá Komisi, aby 

navrhla přijetí takovéto strategie a 

souvisejícího akčního plánu; 

7. připomíná, že Komise nese coby 

strážkyně Smluv odpovědnost za ochranu 

a prosazování zásad právního státu a 

základních práv v členských státech, a 

vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu 

využila veškeré své pravomoci; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Pozměňovací návrh  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyjadřuje své zděšení a hluboké 

odsouzení děsivých metod výslechu, které 

byly pro tyto nelegální protiteroristické 

operace charakteristické; zdůrazňuje 

klíčový závěr Senátu USA, že násilné 

metody používané CIA nevedly ke získání 

zpravodajských informací, které by 

zabránily dalším teroristickým útokům; 

znovu opakuje, že zcela odsuzuje mučení; 

2. opět důrazně odsuzuje praktiky 

zveřejněné v souhrnné zprávě Senátu 

USA, při nichž byly využívány 

zdokonalené výslechové metody, které 

jsou právními předpisy USA a 

mezinárodními právními předpisy 

zakázány a jež představují mimo jiné 

porušení práva na svobodu, bezpečnost, 

lidské zacházení, ochranu před mučením, 

presumpci neviny, spravedlivý soudní 

proces, právního zástupce a stejnou 

ochranu zaručenou zákonem; vítá v této 

souvislosti dekrety prezidenta Obamy 

zakazující mučení a prosazující humánní 

zacházení se zadržovanými, které 

zajišťují, aby Spojené státy dodržovaly 

vnitrostátní a mezinárodní právní 

předpisy zakazující mučení a kruté, 

nelidské a ponižující zacházení; znovu 

opakuje, že zcela odsuzuje mučení; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Pozměňovací návrh  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že se prezident USA 

Barack Obama zavázal, že do ledna 2010 

uzavře věznici v zátoce Guantánamo, v níž 

je zadržováno 122 osob, aniž by proti nim 

trestní soud vznesl formální obvinění, 

včetně 54 osob, u nichž bylo oficiálně 

rozhodnuto o propuštění;  

I. vzhledem k tomu, že prezident USA 

Barack Obama ve svém projevu o stavu 

unie z 20. ledna 2015 zopakoval, že je 

odhodlán splnit slib ze své volební 

kampaně z roku 2008, tedy uzavřít věznici 

v zátoce Guantánamo; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Pozměňovací návrh  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá rozhodnutí zvláštního výboru 

Senátu USA pro zpravodajství zveřejnit 

souhrn své zprávy o programu agentury 

CIA pro zadržování a vyslýchání; zasazuje 

se o zveřejnění zprávy v plném znění, bez 

nadměrných a zbytečných redakčních 

zásahů; 

1. vítá zprávu zvláštního výboru Senátu 

USA pro zpravodajství jako pozitivní krok 

při veřejné a kritické konfrontaci 

programu agentury CIA pro zadržování 

a vyslýchání, který dokládá připravenost 

amerického demokratického politického 

systému čestně se z vedení programu CIA, 

za podpory poslanců obou politických 

stran zastoupených v Kongresu, 

zodpovídat před veřejností; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Pozměňovací návrh  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 3 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. domnívá se, že klima beztrestnosti 

týkající se programu CIA umožnilo další 

porušování základních práv, jak to 

následně dokázaly programy pro masové 

sledování Národní bezpečnostní agentury 

USA a tajných služeb různých členských 

států EU; 

3. opětovně potvrzuje svůj rozhodný 

závazek spolupracovat s USA v 

celosvětovém boji proti terorismu a 

zároveň zajistit plné a přísné dodržování 

základních práv a závazků právního státu, 

a dále zdůrazňuje, že účinná 

protiteroristická opatření a dodržování 

lidských práv se nevylučují, ale jsou to 

vzájemně se doplňující a posilující cíle; 

upozorňuje, že dodržování základních práv 

je zásadním prvkem úspěšné politiky boje 

proti terorismu; připomíná, že boj proti 

terorismu vyžaduje mnohostranný přístup, 

proto aktivně podporuje globální alianci 

proti terorismu v rámci OSN zahrnující 

všechny mezinárodní subjekty; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Pozměňovací návrh  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že pomoc členských 

států EU při přesídlování některých vězňů 

z guantánamského vězení byla dosud 

pomalá a omezená; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Pozměňovací návrh  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0098/2015 

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

Zpráva Senátu USA o mučení ze strany CIA 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá rozhodnutí zvláštního výboru 

Senátu USA pro zpravodajství zveřejnit 

souhrn své zprávy o programu agentury 

CIA pro zadržování a vyslýchání; zasazuje 

se o zveřejnění zprávy v plném znění, bez 

nadměrných a zbytečných redakčních 

zásahů; 

1. vítá rozhodnutí zvláštního výboru 

Senátu USA pro zpravodajství zveřejnit 

souhrn své zprávy o programu agentury 

CIA pro zadržování a vyslýchání, které 

dokládá připravenost amerického 

demokratického politického systému 

čestně se z vedení programu CIA, za 

podpory poslanců obou politických stran 

zastoupených v Kongresu, zodpovídat před 

veřejností; 

Or. en 

 

 

 


