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9.2.2015 B8-0098/7 

Pakeitimas  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina JAV tirti gausius žmogaus teisių 
pažeidimus, kurių atsirado įgyvendinant 
CŽV vykdytas perdavimo ir slapto 
kalinimo programas, ir už juos patraukti 
baudžiamojon atsakomyb÷n, taip pat 
bendradarbiauti gavus visus ES valstybių 
narių prašymus suteikti informacijos, 
ekstradicijos ar veiksmingų teisių gynimo 
priemonių nukent÷jusiesiems prašymus, 
susijusius su CŽV programa; 

4. pažymi, kad JAV valdžios institucijos 
tiria teis÷s aktų pažeidimus, kurių atsirado 
įgyvendinant CŽV vykdytas perdavimo ir 
slapto kalinimo programas, ir už juos 
patraukia baudžiamojon atsakomyb÷n, taip 
pat parod÷, kad jos yra pasirengusios 
bendradarbiauti gavus visus ES valstybių 
narių prašymus; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Pakeitimas  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. dar kartą paragina valstybes nares tirti 
kaltinimus, kad jų teritorijose būta slaptų 
kal÷jimų, kuriuose žmon÷s buvo laikomi 
pagal CŽV programą, ir patraukti 
baudžiamojon atsakomyb÷n į šią veiklą 
įsitraukusius asmenis, atsižvelgiant į visus 
paaišk÷jusius naujus įrodymus; 

5. pakartoja, kad kaltinimus d÷l žmogaus 
teisių pažeidimų, susijusių su CŽV 
programa, tiriančios ir į šią veiklą 
įsitraukusius asmenis baudžiamojon 
atsakomyb÷n patraukiančios valstyb÷s 
nar÷s turi pagrįsti savo tyrimus patikimais 
teisminiais įrodymais ir nacionalinių 
teismų sistemų bei ES teis÷s aktų 
paisymu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Pakeitimas  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina priimti ES pagrindinių teisių 
vidaus strategiją ir ragina Komisiją 
pasiūlyti priimti tokią strategiją bei 
susijusį veiksmų planą; 

7. primena, kad Komisija, kaip Sutarčių 
serg÷toja, yra atsakinga už teisin÷s 
valstyb÷s principo ir pagrindinių teisių 
valstyb÷se nar÷se saugojimą ir skatinimą 
jų paisyti ir ragina Komisiją šiuo atžvilgiu 
pasinaudoti visomis savo galiomis; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Pakeitimas  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. reiškia pasibais÷jimą žiauriais tardymo 
metodais, būdingais šioms neteis÷toms 
kovos su terorizmu operacijoms, ir 
griežtai juos smerkia; pabr÷žia esminę 
JAV Senato išvadą, kad CŽV taikyti 
žiaurūs metodai nepad÷jo gauti 
informacijos, kad būtų pavykę išvengti 
v÷lesnių teroristinių išpuolių; primena, 
kad visiškai smerkia kankinimą; 

2. pakartoja, kad itin smerkia JAV Senato 
apibendrinamojoje ataskaitoje paviešintus 
sugriežtintus tardymo metodus, kurie 
draudžiami pagal JAV ir tarptautin÷s 
teis÷s aktus ir kuriais pažeidžiamos, inter 
alia, teis÷s į laisvę, saugumą, humanišką 
elgesį, teis÷ nebūti kankinamam, 
nekaltumo prezumpcija, teis÷ į teisingą 
bylos nagrin÷jimą, teis÷ tur÷ti advokatą ir 
teis÷ į pagal teis÷s aktus suteikiamą 
vienodą apsaugą; atsižvelgdamas į tai, 
teigiamai vertina prezidento B. Obamos 
išleistus vykdomuosius potvarkius, kuriais 
draudžiamas kankinimas, skatinamas 
žmoniškas elgesys su sulaikytaisiais ir 
užtikrinama, kad JAV laikytųsi 
nacionalin÷s ir tarptautin÷s teis÷s aktų, 
kuriais draudžiamas kankinimas ir 
žiaurus, nežmoniškas bei žeminantis 
elgesys; primena, kad visiškai smerkia 
kankinimą; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Pakeitimas  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi JAV prezidentas B. Obama 
įsipareigojo iki 2010 m. sausio m÷n. 
uždaryti Gvantanamo įlankoje esančią 
sulaikymo įstaigą, kurioje laikomi 122 
sulaikytieji, kuriems oficialiai nepateikti 
baudžiamieji kaltinimai baudžiamajame 
teisme, įskaitant 54 asmenis, kuriems 
suteiktas oficialus leidimas juos paleisti;  

I. kadangi 2015 m. sausio 20 d. pranešime 
apie pad÷tį šalyje JAV prezidentas 
B. Obama ne kartą teig÷ esąs pasiryžęs 
įgyventi savo 2008 m. kampanijos pažadą 
uždaryti Gvantanamo įlankoje esančią 
sulaikymo įstaigą; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Pakeitimas  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Senato specialiojo 
žvalgybos komiteto sprendimą paskelbti 
savo ataskaitos apie Centrin÷s žvalgybos 
valdybos vykdytos kalinimo ir tardymo 
programą santrauką; skatina paskelbti 
visą ataskaitą jos per daug ir be reikalo 
neredaguojant; 

1. vertina JAV Senato specialiojo 
žvalgybos komiteto ataskaitą kaip 
teigiamą žingsnį viešai ir griežtai 
kritikuoti Centrin÷s žvalgybos valdybos 
vykdytą kalinimo ir tardymo programą, 
parodydamas Amerikos demokratin÷s 
politin÷s sistemos norą, remiant dviejų 
Kongreso politinių partijų nariams, būti 
sąžiningai atsakingiems prieš visuomenę 
d÷l CŽV programos; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Pakeitimas  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. mano, kad vykdant CŽV programą 
vyravusi nebaudžiamumo atmosfera 
sudar÷ sąlygas toliau daryti pagrindinių 
teisių pažeidimus – tai v÷liau parod÷ JAV 
nacionalinio saugumo agentūros ir 
įvairių ES valstybių narių slaptų tarnybų 
masinio sekimo programos; 

pakartoja esąs ryžtingai įsipareigojęs 
bendradarbiauti su JAV kovoje su 
terorizmu pasauliniu mastu, tuo pačiu 
užtikrindamas visapusišką ir griežtą 
pagrindinių teisių ir teisin÷s valstyb÷s 
principo įsipareigojimų laikymąsi, ir taip 
pat pabr÷žia, kad kovos su terorizmu 
priemonių veiksmingumas ir žmogaus 
teisių laikymasis neprieštarauja vienas 
kitam, priešingai, tai vienas kitą 
papildantys ir sustiprinantys tikslai; 
primena, kad pagrindinių teisių 
laikymasis sudaro esminę kovos su 
terorizmu politikos dalį; primena, kad 
kovojant su terorizmu reikalingas 
daugiašalis požiūris ir tod÷l aktyviai 
skatina Jungtin÷se Tautose kurti 
pasaulinį kovos su terorizmu aljansą, 
įtraukiant visus tarptautinius subjektus; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
9.2.2015 B8-0098/14 

Pakeitimas  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ia. kadangi ES valstybių narių pagalba 
perkeliant kai kuriuos Gvantanamo 
įlankos kal÷jimo kalinius buvo neskubi ir 
ribota; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Pakeitimas  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0098/2015 

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

JAV Senato ataskaita d÷l CŽV veikloje naudojamų kankinimų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Senato specialiojo 
žvalgybos komiteto sprendimą paskelbti 
savo ataskaitos apie Centrin÷s žvalgybos 
valdybos vykdytos kalinimo ir tardymo 
programą santrauką; skatina paskelbti visą 
ataskaitą jos per daug ir be reikalo 
neredaguojant; 

1. palankiai vertina Senato specialiojo 
žvalgybos komiteto sprendimą paskelbti 
savo ataskaitos apie Centrin÷s žvalgybos 
valdybos vykdytą kalinimo ir tardymo 
programą santrauką, parodydamas 
Amerikos demokratin÷s politin÷s sistemos 
norą, remiant dviejų Kongreso politinių 
partijų nariams, būti sąžiningai 
atsakingiems prieš visuomenę d÷l CŽV 
programos; 

Or. en 

 
 


