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9.2.2015 B8-0098/7 

Tarkistus  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa Yhdysvaltoja tutkimaan 

luovutukseen ja salaiseen pidätykseen 

liittyvästä CIA:n ohjelmasta aiheutuneita 

lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia ja 

nostamaan niistä syytteitä sekä tekemään 

yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa 

vastaten kaikkiin pyyntöihin, jotka 

koskevat CIA:n ohjelmaan liittyvien 

tietojen saantia, vankien luovuttamista tai 

uhreille maksettavia todellisia korvauksia; 

4. panee merkille, että Yhdysvaltojen 

viranomaiset tutkivat parhaillaan 

lainrikkomuksia, jotka ovat aiheutuneet 

luovutuksiin ja salaisiin pidätyksiin 

liittyvistä CIA:n ohjelmista, ja ne ovat 

esittäneet rikkomuksiin liittyviä syytteitä; 

toteaa, että ne ovat myös osoittaneet 

olevansa valmiita tekemään yhteistyötä 

EU:n jäsenvaltioiden kanssa vastaten 

kaikkiin pyyntöihin; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Tarkistus  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa kehotuksensa jäsenvaltioille 

tutkia väitteitä, joiden mukaan heidän 

alueellaan oli salaisia vankiloita, joissa 

ihmisiä säilytettiin CIA:n ohjelman 

perusteella, ja asettamaan syytteeseen 

kyseisissä operaatioissa mukana olleet 

ottaen huomioon kaikki uudet esiintulleet 

todisteet; 

5. korostaa, että jäsenvaltioiden, jotka 

tutkivat väitettyjä CIA:n ohjelmaan 

liittyviä ihmisoikeusloukkauksia ja 

asettavat niihin syyllistyneitä syytteeseen, 

on perustettava tutkimuksensa vankkoihin 

oikeudellisiin todisteisiin sekä 

kansallisten oikeusjärjestelmien samoin 

kuin EU:n oikeuden noudattamiseen;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Tarkistus  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. vaatii hyväksymään perusoikeuksia 

koskevan EU:n sisäisen strategian ja 

kehottaa komissiota ehdottamaan tällaisen 

strategian ja siihen liittyvän 

toimintasuunnitelman hyväksymistä; 

7. muistuttaa, että komissio on 

perussopimusten vartijana vastuussa 

oikeusvaltion ja perusoikeuksien 

suojelemisesta ja edistämisestä 

jäsenvaltioissa, ja kehottaa komissiota 

käyttämään täysimääräisesti tähän 

liittyvää toimivaltaansa; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Tarkistus  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. on järkyttynyt ja tuomitsee ehdottomasti 

julmat kuulustelukäytännöt, jotka ovat 

ominaisia näille laittomille 

terrorismintorjuntaoperaatioille; korostaa 

Yhdysvaltojen senaatin näkemystä siitä, 

että CIA:n soveltamien väkivaltaisten 

menetelmien avulla ei saatu aikaan 

tiedustelutoimintaa, joka olisi estänyt 

tulevat terroristihyökkäykset; toistaa 

ehdottomasti tuomitsevansa kidutuksen; 

2. toistaa tuomitsevansa voimakkaasti 

Yhdysvaltojen senaatin 

yhteenvetoraportin paljastamat tehostetut 

kuulustelutekniikat, jotka on kielletty 

Yhdysvaltojen lainsäädännössä sekä 

kansainvälisessä lainsäädännössä ja jotka 

rikkovat muun muassa oikeutta 

vapauteen, turvallisuuteen ja 

inhimilliseen kohteluun sekä oikeutta olla 

joutumatta kidutuksen kohteeksi, 

syyttömyysolettamaa ja oikeutta 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 

oikeudelliseen avustajaan ja 

yhdenvertaiseen oikeussuojaan lain 

edessä; panee tässä yhteydessä 

tyytyväisenä merkille presidentti Obaman 

täytäntöönpanomääräykset, joilla 

kielletään kidutus, edistetään pidätettyjen 

inhimillistä kohtelua ja varmistetaan, että 

Yhdysvallat kunnioittaa sekä kansallista 

että kansainvälistä lainsäädäntöä, jolla 

kielletään kidutus ja julma, 

epäinhimillinen ja halventava kohtelu; 

toistaa tuomitsevansa kidutuksen 

ehdottomasti; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Tarkistus  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 

presidentti Barack Obama sitoutui 

sulkemaan tammikuuhun 2010 mennessä 

Guantánamo Bayn vankileirin, jossa on 

122 ilman rikostuomioistuimen 

langettamia virallisia syytteitä vangittua, 

joista 54 on määrätty vapautettaviksi;  

I. toteaa, että Yhdysvaltojen presidentti 

Barack Obama toisti 20. tammikuuta 2015 

pitämässään kansakunnan tilaa 

koskevassa puheessa aikovansa 

päättäväisesti toteuttaa vuonna 2008 

antamansa vaalilupauksen ja sulkea 

Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Tarkistus  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää ilahduttavana senaatin 

tiedustelutoimintaa käsittelevän 

valiokunnan päätöstä julkaista yhteenveto 

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun 

pidätys- ja kuulusteluohjelmaa koskevasta 

tutkimuksestaan; tukee tutkimuksen 

julkaisemista kokonaisuudessaan ilman 

liiallista ja tarpeetonta editointia; 

1. panee tyytyväisenä merkille 

tiedustelutoimintaa käsittelevän 

Yhdysvaltojen senaatin valiokunnan 

raportin myönteisenä askeleena 

tarkasteltaessa tarkastellaan avoimesti ja 

kriittisesti CIA:n pidätys- ja 

kuulusteluohjelmaa, ja se osoittaa 

Yhdysvaltojen demokraattisen poliittisen 

järjestelmän halukkuuden tehdä 

kongressin kahden poliittisen puolueen 

jäsenten tuella rehellinen julkinen selvitys 

CIA:n ohjelmasta;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Tarkistus  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että CIA:n ohjelmaa koskeva 

rankaisematta jättämisen ilmapiiri on 

mahdollistanut perusoikeusrikkomusten 

jatkumisen, kuten Yhdysvaltojen 

kansallisen turvallisuuspalvelun ja EU:n 

eri jäsenvaltioiden salaisten palvelujen 

laajamittaiset valvontaohjelmat ovat 

paljastaneet; 

3. toistaa olevansa määrätietoisen 

sitoutunut tekemään yhteistyötä 

Yhdysvaltojen kanssa terrorismin 

maailmanlaajuisessa torjunnassa ja 

samalla varmistamaan, että 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta 

koskevia velvoitteita noudatetaan 

tinkimättä, ja korostaa lisäksi, että 

tehokkaat terrorisminvastaiset toimet ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen eivät 

ole ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat 

toinen toisiaan täydentäviä ja vahvistavia 

tavoitteita; panee merkille, että 

perusoikeuksien kunnioittaminen on 

keskeinen tekijä terrorisminvastaisten 

poliittisten toimien onnistumisessa; 

palauttaa mieliin, että terrorismin 

torjunta edellyttää monenvälistä 

lähestymistapaa, ja tukee näin ollen 

aktiivisesti osana Yhdistyneitä 

kansakuntia toteutettavaa 

maailmanlaajuista terrorisminvastaista 

kumppanuutta, johon kaikki 

kansainväliset toimijat osallistuvat;  

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.2.2015 B8-0098/14 

Tarkistus  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. ottaa huomioon, että EU:n 

jäsenvaltioiden tuki joidenkin 

Guantánamo Bayn vankien 

uudelleensijoittamisen yhteydessä on ollut 

hidasta ja rajallista; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Tarkistus  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0098/2015 

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

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää ilahduttavana senaatin 

tiedustelutoimintaa käsittelevän 

valiokunnan päätöstä julkaista yhteenveto 

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun 

pidätys- ja kuulusteluohjelmaa koskevasta 

tutkimuksestaan; tukee tutkimuksen 

julkaisemista kokonaisuudessaan ilman 

liiallista ja tarpeetonta editointia; 

1. panee tyytyväisenä merkille 

tiedustelutoimintaa käsittelevän 

Yhdysvaltojen senaatin valiokunnan 

päätöksen julkistaa raporttinsa CIA:n 

pidätys- ja kuulusteluohjelmasta, mikä 

osoittaa Yhdysvaltojen demokraattisen 

poliittisen järjestelmän halukkuuden 

tehdä kongressin kahden poliittisen 

puolueen jäsenten tuella rehellinen 

julkinen selvitys CIA:n ohjelmasta;  

Or. en 

 

 


