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9.2.2015 B8-0098/7 

Grozījums Nr.  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina ASV izmeklēt daudzos 
cilvēktiesību pārkāpumus, ko izraisījušas 
CIP pārsūtīšanas un slepenās aizturēšanas 
programmas, un tiesāt par tiem, kā arī 
atsaukties uz visiem ES dalībvalstu 
pieprasījumiem sniegt informāciju, izdot 
personas un nodrošināt tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜus personām, kas 
cietušas minētās CIP programmas dēĜ; 

4. Ħem vērā, ka ASV iestādes izmeklē 
tiesību aktu pārkāpumus, ko izraisījušas 
CIP pārsūtīšanas un slepenās aizturēšanas 
programmas, un tiesā par tiem, kā arī ir 
apliecinājušas gatavību atsaukties uz 
visiem ES dalībvalstu pieprasījumiem; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Grozījums Nr.  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. vēlreiz aicina dalībvalstis izmeklēt visas 
apsūdzības par slepeniem cietumiem to 
teritorijās, kuros turēti CIP programmā 
aizturēti cilvēki, un tiesāt šajās operācijās 
iesaistītās personas, Ħemot vērā visus 
jaunos pierādījumus; 

5. atkārto, ka dalībvalstīm, kas izmeklē 
visas apsūdzības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kas saistīti ar CIP 
programmu, un tiesā šajās operācijās 
iesaistītās personas, izmeklēšana jābalsta 
uz neapgāžamiem tiesu pierādījumiem un 
valstu tiesu sistēmu un ES tiesību aktu 
ievērošanu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Grozījums Nr.  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina pieĦemt iekšēju ES stratēăiju par 
pamattiesībām un aicina Komisiju 
ierosināt pieĦemt šādu stratēăiju un ar to 
saistītu rīcības plānu; 

7. atgādina, ka Komisijai kā Līgumu 
sargātājai ir pienākums aizsargāt un 
veicināt tiesiskumu un pamattiesības 
dalībvalstīs, un aicina Komisiju šajā ziĦā 
pilnībā izmantot savas pilnvaras; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Grozījums Nr.  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. ir šausmināts un pauž asu nosodījumu 
par drausmīgajām nopratināšanas 
metodēm, kuras bija tipiskas šīm 
nelikumīgajām pretterorisma operācijām; 
uzsver ASV Senāta pamatsecinājumu, ka 
CIP izmantotās vardarbīgās metodes 
nedeva nekādus izlūkošanas datus, kas 
būtu Ĝāvuši novērst turpmākus teroristu 
uzbrukumus; vēlreiz absolūti nosoda 
spīdzināšanu; 

2. vēlreiz pauž asu nosodījumu par 
metodēm, kuru izmantošana atklāta 
kopsavilkumā par ASV Senāta ziĦojumu 
par „pastiprinātās nopratināšanas 
metodēm” un kuras ir aizliegtas ASV un 
starptautiskajos tiesību aktos, un ar 
kurām cita starpā tiek pārkāptas tiesības 
uz brīvību, drošību, humānu izturēšanos, 
tiesības netikt pakĜautam spīdzināšanai, 
tiesības uz nevainīguma prezumpciju, 
taisnīgu lietas izskatīšanu, juridiskās 
palīdzības izmantošanu un vienlīdzīgu 
aizsardzību saskaĦā ar tiesību aktiem; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē prezidenta 
B. Obamas izdotos izpildrīkojumus, ar 
kuriem tiek aizliegta spīdzināšana, 
atbalstīta humāna izturēšanās pret 
aizturētajām personām un nodrošināts, ka 
ASV ievēro savus un starptautiskos tiesību 
aktus, kas aizliedz spīdzināšanu un 
nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu 
izturēšanos; vēlreiz absolūti nosoda 
spīdzināšanu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Grozījums Nr.  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā ASV prezidents Baraks Obama bija 
apĦēmies līdz 2010. gada janvārim slēgt 
Gvantanamo līča aizturēšanas centru, kurā 
ieslodzītas 122 personas, kam nav 
izvirzītas oficiālas krimināltiesas 
apsūdzības, tostarp 54 personas, kuras ir 
oficiāli atzītas par atbrīvojamām,  

I. tā kā ASV prezidents Baraks Obama 
2015. gada 20. janvāra runā par stāvokli 
valstī atkārtoti apliecināja apĦemšanos 
izpildīt savu 2008. gada vēlēšanu 
kampaĦas solījumu slēgt Gvantanamo līča 
aizturēšanas centru, 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Grozījums Nr.  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē ASV Senāta Īpašās 
izlūkošanas komitejas lēmumu publicēt 
kopsavilkumu par tās ziĦojumu par 
Centrālās izlūkošanas pārvaldes 
Aizturēšanas un nopratināšanas 
programmu; mudina publicēt visu 
ziĦojuma tekstu bez pārmērīgi un 
nevajadzīgi aizslepenotām daĜām; 

1. atzinīgi vērtē ASV Senāta Īpašās 
izlūkošanas komitejas ziĦojumu kā 
pozitīvu pasākumu, ar kuru ir publiski un 
kritiski apšaubīta Centrālās izlūkošanas 
pārvaldes Aizturēšanas un nopratināšanas 
programma un apliecināts, ka ASV 
demokrātiskā politiskā sistēma ar abu 
Kongresa politisko partiju locekĜu 
atbalstu ir gatava godīgi un atklāti noteikt 
atbildību par minēto CIP programmu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Grozījums Nr.  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzskata, ka nesodāmības gaisotne, kas 
apvij minēto CIP programmu, ir Ĝāvusi 
turpināties pamattiesību pārkāpumiem, 
par ko liecina arī ASV Nacionālās 
drošības aăentūras un vairāku ES 
dalībvalstu slepeno dienestu masveida 
novērošanas programmas; 

atkārto savu nelokāmo apĦemšanos 
sadarboties ar ASV globālajā cīĦā pret 
terorismu, tajā pašā laikā nodrošinot, ka 
pilnībā un stingri tiek ievērotas saistības 
pamattiesību un tiesiskuma jomā, kā arī 
uzsver, ka efektīvi pretterorisma pasākumi 
nav pretrunā cilvēktiesību ievērošanai, bet 
tie ir papildinoši un savstarpēji 
pastiprinoši mērėi; norāda, ka 
pamattiesību ievērošana ir būtisks 
veiksmīgas pretterorisma politikas 
elements; atgādina, ka cīĦā pret terorismu 
ir vajadzīga daudzpusēja pieeja, un tāpēc 
aktīvi iestājas par globālu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas aliansi cīĦai pret 
terorismu, iesaistot visus starptautiskos 
dalībniekus; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Grozījums Nr.  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 I.a tā kā ES dalībvalstu palīdzība daĜai 
gūstekĦu no Gvantanamo līča pārcelties 
uz dzīvi citur ir sniegta lēnām un 
ierobežotā apjomā; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Grozījums Nr.  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0098/2015 

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

ASV Senāta ziĦojums par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē ASV Senāta Īpašās 
izlūkošanas komitejas lēmumu publicēt 
kopsavilkumu par tās ziĦojumu par 
Centrālās izlūkošanas pārvaldes 
Aizturēšanas un nopratināšanas 
programmu; mudina publicēt visu 
ziĦojuma tekstu bez pārmērīgi un 
nevajadzīgi aizslepenotām daĜām; 

1. atzinīgi vērtē ASV Senāta Īpašās 
izlūkošanas komitejas lēmumu publicēt 
kopsavilkumu par tās ziĦojumu par 
Centrālās izlūkošanas pārvaldes 
Aizturēšanas un nopratināšanas 
programmu, tādējādi apliecinot, ka ASV 
demokrātiskā politiskā sistēma ar abu 
Kongresa politisko partiju locekĜu 
atbalstu ir gatava godīgi un atklāti noteikt 
atbildību par minēto CIP programmu; 

Or. en 

 
 


