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9.2.2015 B8-0098/7 

Τροπολογία  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί τις ΗΠΑ να ερευνήσουν και να 
απαγγείλουν διώξεις για τις πολλαπλές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που είναι απόρροια των 

προγραµµάτων παραδόσεων και µυστικών 

κρατήσεων της CIA και να συνεργαστούν 

µε όλα τα αιτήµατα κρατών µελών της ΕΕ 

για πληροφορίες, έκδοση προσώπων ή 
αποτελεσµατικά επανορθωτικά µέτρα για 
τα θύµατα σε σχέση µε το πρόγραµµα της 
CIA· 

4. παρατηρεί ότι οι αρχές των ΗΠΑ 
ερευνούν και απαγγέλλουν διώξεις για 
παραβάσεις του νόµου που είναι απόρροια 
των προγραµµάτων παραδόσεων και 

µυστικών κρατήσεων της CIA και έχουν 
δείξει προθυµία να συνεργαστούν µε όλα 
τα αιτήµατα κρατών µελών της ΕΕ· 

Or. en 



 

AM\1049671EL.doc  PE547.522v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

9.2.2015 B8-0098/8 

Τροπολογία  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. επαναλαµβάνει τις εκκλήσεις του προς 
τα κράτη µέλη να διερευνήσουν τις 
καταγγελίες ότι υπήρχαν στην επικράτειά 
τους µυστικές φυλακές στις οποίες 
κρατούνταν άτοµα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της CIA και να 
απαγγείλουν διώξεις εναντίον όσων 

εµπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία 
τα οποία έχουν έρθει στο φως· 

5. επαναλαµβάνει ότι τα κράτη µέλη που 
διερευνούν τις καταγγελίες για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που συνδέονται µε το 
πρόγραµµα της CIA και απαγγέλλουν 
διώξεις εναντίον όσων εµπλέκονται σε 

αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να βασίζουν 
τις έρευνές τους σε αδιάσειστα δικαστικά 
στοιχεία και στο σεβασµό των εθνικών 
δικαστικών συστηµάτων και του δικαίου 
της ΕΕ·  
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Τροπολογία  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. ζητεί την υιοθέτηση µιας εσωτερικής 
στρατηγικής της ΕΕ για τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα και καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει την υιοθέτηση µιας 
στρατηγικής και ενός συναφούς 
προγράµµατος δράσης· 

7. υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή, ως 
θεµατοφύλακας των Συνθηκών, έχει 
ευθύνη να προστατεύει και να προωθεί το 
κράτος δικαίου και τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα στα κράτη µέλη και καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις 
σχετικές εξουσίες της· 

Or. en 



 

AM\1049671EL.doc  PE547.522v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

9.2.2015 B8-0098/10 

Τροπολογία  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. εκφράζει την φρίκη του και την 
κατηγορηµατική καταδίκη των 
ανατριχιαστικών πρακτικών ανάκρισης 
που χαρακτήρισαν αυτές τις παράνοµες 
αντιτροµοκρατικές επιχειρήσεις· 
υπογραµµίζει το θεµελιώδες συµπέρασµα 
στο οποίο κατέληξε η Γερουσία των 
ΗΠΑ, ότι οι βίαιες µέθοδοι που 
εφαρµόστηκαν από τη CIA δεν 
κατόρθωσαν να αποσπάσουν 
πληροφορίες που απέτρεψαν περαιτέρω 
τροµοκρατικές επιθέσεις· υπενθυµίζει την 
απόλυτη καταδίκη του στα βασανιστήρια· 

2. επαναλαµβάνει την έντονη καταδίκη 
του για την πρακτική που αποκαλύφθηκε 
από τη συνοπτική έκθεση της Γερουσίας 
των ΗΠΑ σχετικά µε "τεχνικές 
ενισχυµένων ανακρίσεων", οι οποίες 
απαγορεύονται βάσει της αµερικανικής 
και της διεθνούς νοµοθεσίας, και 
παραβιάζουν, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα 
για ελευθερία, ασφάλεια, µη απάνθρωπη 
µεταχείριση, απαγόρευση των 
βασανιστηρίων, τεκµήριο αθωότητας, 
δίκαιη δίκη, παράσταση µε συνήγορο και 
ίση προστασία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία· 
χαιρετίζει από την άποψη αυτή τα 
εκτελεστικά διατάγµατα που εξέδωσε ο 
Πρόεδρος Obama τα οποία απαγορεύουν 
τα βασανιστήρια, προωθούν την 
ανθρώπινη µεταχείριση των 
κρατουµένων και εξασφαλίζουν ότι οι 
ΗΠΑ σέβονται την εγχώρια και διεθνή 
νοµοθεσία η οποία απαγορεύει τα 
βασανιστήρια και την σκληρή, 
απάνθρωπη και εξευτελιστική 
µεταχείριση· υπενθυµίζει την απόλυτη 
καταδίκη του στα βασανιστήρια· 
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Τροπολογία  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 

των ΗΠΑ Barack Obama δεσµεύτηκε να 
κλείσει την εγκατάσταση κράτησης του 

Guantánamo έως τον Ιανουάριο του 2010, 
µια εγκατάσταση στην οποία βρίσκονται 
122 κρατούµενοι χωρίς να τους έχουν 
απαγγελθεί επίσηµα κατηγορίες από 
δικαστήριο, µεταξύ των οποίων και 54 οι 
οποίοι επίσηµα έχουν κριθεί 
αποφυλακιστέοι·  

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην οµιλία 
του για την Κατάσταση της Ένωσης στις 
20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος των 

ΗΠΑ Barack Obama επανέλαβε την 
αποφασιστικότητά του να εκπληρώσει 
την υπόσχεση που είχε δώσε κατά την 
προεκλογική του εκστρατεία το 2008 να 
κλείσει την εγκατάσταση κράτησης του 

Guantánamo  
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Τροπολογία  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής 

Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών να δηµοσιεύσει 
τη περίληψη της έκθεσής της σχετικά µε 
το πρόγραµµα κρατήσεων και ανακρίσεων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών· 
ενθαρρύνει τη δηµοσίευση του πλήρους 
κειµένου της έκθεσης, χωρίς υπερβολική 
και περιττή εργασία επιµέλειας· 

1. χαιρετίζει την έκθεση της Ειδικής 

Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών ως θετικό βήµα 
για τη δηµόσια και κριτική αντιµετώπιση 
του προγράµµατος κρατήσεων και 

ανακρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών, πράγµα που καταδεικνύει 
την προθυµία του αµερικανικού πολιτικού 
δηµοκρατικού συστήµατος, µε τη 
στήριξη βουλευτών των δύο πολιτικών 
κοµµάτων που αντιπροσωπεύονται στο 
Κογκρέσο, να προβεί σε µια έντιµη 
δηµόσια λογοδοσία για το πρόγραµµα της 
CIA· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι το κλίµα ατιµωρησίας 
σχετικά µε το πρόγραµµα της CIA έχει 
επιτρέψει τη συνέχιση των παραβιάσεων 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως 
αποκαλύπτεται περαιτέρω από τα 
προγράµµατα µαζικής επιτήρησης της 
Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 
και µυστικών υπηρεσιών διαφόρων 
κρατών µελών της ΕΕ· 

επαναλαµβάνει την αποφασιστική του 
δέσµευση να συνεργαστεί µε τις ΗΠΑ 
στην παγκόσµια καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλήρη και αυστηρή 
συµµόρφωση µε τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το κράτος δικαίου και 
τονίζει περαιτέρω ότι τα αποτελεσµατικά 
αντιτροµοκρατικά µέτρα δεν 
αντιφάσκουν µε το σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά 
αποτελούν συµπληρωµατικούς και 
αλληλοενισχυόµενους στόχους· 
επισηµαίνει ότι ο σεβασµός των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων αποτελεί 
θεµελιώδη παράµετρο για την επιτυχία 
των πολιτικών καταπολέµησης της 
τροµοκρατίας· υπενθυµίζει ότι η 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας απαιτεί 
πολυµερή προσέγγιση και κατά συνέπεια 
προωθεί ενεργητικά µια παγκόσµια 
συµµαχία κατά της τροµοκρατίας στο 
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, στην 
οποία εµπλέκονται όλοι οι διεθνείς 
παράγοντες· 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Θα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια 
των κρατών µελών της ΕΕ στην 
επανεγκατάσταση ορισµένων από τους 
κρατουµένους του κέντρου κράτησης του 
Γκουαντάναµο ήταν βραδεία και 
περιορισµένη· 

Or. en 
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Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0098/2015 

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

σχετικά µε την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής 

Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών να δηµοσιεύσει τη 

περίληψη της έκθεσής της σχετικά µε το 

πρόγραµµα κρατήσεων και ανακρίσεων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών· 
ενθαρρύνει τη δηµοσίευση του πλήρους 
κειµένου της έκθεσης, χωρίς υπερβολική 
και περιττή εργασία επιµέλειας· 

1. χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής 

Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών να δηµοσιεύσει τη 

περίληψη της έκθεσής της σχετικά µε το 

πρόγραµµα κρατήσεων και ανακρίσεων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
πράγµα που καταδεικνύει την προθυµία 
του αµερικανικού πολιτικού 
δηµοκρατικού συστήµατος, µε τη 
στήριξη βουλευτών των δύο πολιτικών 
κοµµάτων που αντιπροσωπεύονται στο 
Κογκρέσο, να προβεί σε µια έντιµη 
δηµόσια λογοδοσία για το πρόγραµµα της 
CIA· 

Or. en 

 

 


