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Det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer USA til at efterforske og 

retsforfølge de mange krænkelser af 

menneskerettighederne som følge af CIA-

programmet for overførsler og hemmelige 

tilbageholdelser og til at samarbejde med 

alle anmodninger fra EU-medlemsstater 

om oplysninger, udlevering eller effektive 

retsmidler for ofre i forbindelse med CIA-

programmet; 

4. noterer sig, at de amerikanske 

myndigheder er i færd med at undersøge 

og retsforfølge lovovertrædelser som følge 

af CIA-programmet for overførsler og 

hemmelige tilbageholdelser og har vist 

vilje til at samarbejde med alle 

anmodninger fra EU-medlemsstater; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. gentager sin opfordring til 

medlemsstaterne til at undersøge 

påstandene om, at der var hemmelige 

fængsler på deres territorium, hvor folk 

blev tilbageholdt som led i CIA-

programmet, og til at retsforfølge de 

involverede i disse operationer under 

hensyntagen til alle de nye beviser, der er 

kommet for dagens lys; 

5. gentager, at medlemsstater, der 

undersøger påstandene om 

menneskerettighedskrænkelser i 

forbindelse med CIA-programmet og 

retsforfølger de involverede i disse 

operationer, skal basere deres 

undersøgelser på solide retslige beviser og 

på respekt for de nationale retssystemer 

og EU-lovgivningen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer til vedtagelse af en intern 

EU-strategi for grundlæggende rettigheder 

og opfordrer Kommissionen til at foreslå 

vedtagelse af en sådan strategi og en 

relateret handlingsplan; 

7. minder om, at Kommissionen i sin 

egenskab af traktaternes vogter har 

ansvaret for at beskytte og fremme 

retsstaten og de grundlæggende rettigheder 

i medlemsstaterne, og opfordrer 

Kommissionen til at gøre fuld brug af sine 

beføjelser i denne henseende; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0098/2015 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. udtrykker sin forfærdelse over og dybe 

fordømmelse af de grusomme 

forhørsmetoder, der kendetegnede disse 

ulovlige terrorbekæmpelsesoperationer; 

fremhæver det amerikanske Senats 

grundlæggende konklusion, at de 

voldelige metoder, der blev anvendt af 

CIA, ikke medførte efterretninger, der 

forhindrede yderligere terrorhandlinger; 

minder om sin absolutte fordømmelse af 

tortur; 

2. gentager sin fordømmelse af de 

metoder, der er blevet afsløret af det 

amerikanske Senats sammenfattende 

rapport, med "udvidede 

forhørsteknikker", som er forbudt i 

henhold til USA's nationale ret og 

international ret, og som bl.a. krænker 

retten til frihed, sikkerhed, human 

behandling, frihed fra tortur, 

uskyldsformodning, retfærdig rettergang, 

juridisk bistand og lighed for loven; 

glæder sig i denne forbindelse over 

præsident Obamas bekendtgørelse om 

forbud mod tortur, fremme af human 

behandling af fanger og sikring af, at 

USA respekterer nationale og 

internationale love, der forbyder tortur og 

grusom, umenneskelig og nedværdigende 

behandling; minder om sin absolutte 

fordømmelse af tortur; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at USA's præsident 

Barack Obama forpligtede sig til senest i 

januar 2010 at lukke 

tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo 

Bay, som er et fængsel, der rummer 122 

fanger, som der ikke er blevet rejst formel 

strafferetlig tiltale mod ved en strafferetlig 

domstol, herunder 54, som er officielt 

godkendt til løsladelse;  

I. der henviser til, at USA's præsident 

Barack Obama i sin tale om unionens 

tilstand den 20. januar 2015 gentog sin 

vilje til at opfylde sit løfte fra 

valgkampagnen i 2008 om at lukke 

tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo 

Bay; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over det amerikanske senats 

efterretningsudvalgs beslutning om at 

offentliggøre sammendraget af sin 

rapport om CIA's tilbageholdelses- og 

afhøringsprogram; opfordrer til 

offentliggørelse af rapporten i sin helhed, 

uden overdrevne og unødvendige 

overstregninger; 

1. glæder sig over rapporten fra det 

amerikanske senats efterretningsudvalg 

som værende et positivt skridt i retning af 

en offentlig konfrontation med og kritik 

af CIA's tilbageholdelses- og 

afhøringsprogram, hvilket viser, at det 

amerikanske demokratiske politiske 

system er villigt til med støtte fra 

medlemmer fra de to politiske partier i 

Kongressen offentligt at tage ansvar for 

CIA-programmet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0098/2015 

S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. mener, at den fremherskende 

straffrihed i forbindelse med CIA-

programmerne har muliggjort en 

fortsættelse af krænkelserne af de 

grundlæggende rettigheder, hvilket blev 

yderligere tydeliggjort i forbindelse med 

de masseovervågningsprogrammer, der 

blev gennemført af det amerikanske 

nationale sikkerhedsagentur (National 

Security Agency) og 

efterretningstjenesterne i forskellige EU-

medlemsstater; 

3. gentager sin entydige vilje til at 

samarbejde med USA i den globale kamp 

mod terrorisme, samtidig med at der sikres 

fuld og streng overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet, og understreger 

endvidere, at effektive foranstaltninger til 

terrorbekæmpelse og respekten for 

menneskerettighederne ikke er indbyrdes 

modstridende, men supplerer og gensidigt 

forstærker hinanden; påpeger, at 

respekten for grundlæggende rettigheder 

er en væsentlig forudsætning for en 

vellykket terrorbekæmpelsespolitik; 

minder om, at bekæmpelsen af terrorisme 

kræver en multilateral tilgang, og 

fremmer derfor aktivt en global alliance 

mod terrorisme i De Forenede Nationer 

med inddragelse af alle internationale 

aktører; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0098/2015 
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Det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur 

Forslag til beslutning 

Punkt I a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at hjælpen fra EU’s 

medlemsstater med hensyn til at 

genbosætte nogle af fangerne fra 

Guantánamo Bay har været langsom og 

begrænset; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0098/2015 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over det amerikanske senats 

efterretningsudvalgs beslutning om at 

offentliggøre sammendraget af sin rapport 

om CIA's tilbageholdelses- og 

afhøringsprogram; opfordrer til 

offentliggørelse af rapporten i sin helhed, 

uden overdrevne og unødvendige 

overstregninger; 

1. glæder sig over det amerikanske senats 

efterretningsudvalgs beslutning om at 

offentliggøre sammendraget af sin rapport 

om CIA's tilbageholdelses- og 

afhøringsprogram, hvilket viser, at det 

amerikanske demokratiske politiske 

system er villigt til med støtte fra 

medlemmer fra de to politiske partier i 

Kongressen offentligt at tage ansvar for 

CIA-programmet; 

Or. en 

 

 


