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9.2.2015 B8-0098/7 

Amendement  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. roept de VS op om de vele schendingen 

van de mensenrechten ten gevolge van de 

CIA-programma's voor uitlevering en 

geheime detentie te onderzoeken en te 

vervolgen, en medewerking te verlenen aan 

alle verzoeken van EU-lidstaten om 

informatie, uitlevering of doeltreffende 

rechtsmiddelen voor slachtoffers in 

verband met het CIA-programma; 

4. merkt op dat de VS-autoriteiten 

momenteel schendingen van de wet ten 

gevolge van de CIA-programma's voor 

uitlevering en geheime detentie 

onderzoeken en vervolgen, en zich bereid 

hebben verklaard hun medewerking te 

verlenen aan alle verzoeken van EU-

lidstaten; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Amendement  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. herhaalt zijn oproepen aan de lidstaten 

om de beschuldigingen betreffende 

geheime gevangenissen op hun 

grondgebied waar personen in het kader 

van het CIA-programma werden 

vastgehouden, te onderzoeken, en degenen 

die hierbij betrokken waren te vervolgen, 

rekening houdend met al het recentelijk 

onthulde bewijs; 

5. herhaalt dat lidstaten die onderzoeken 

uitvoeren naar beschuldigingen van 

mensenrechtenschendingen in verband 

met het CIA-programma en degenen die 

hierbij betrokken waren vervolgen, hun 

onderzoeken moeten baseren op sluitend 

juridisch bewijsmateriaal en op de 

eerbiediging van de nationale 

rechtsstelsels en het EU-recht; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Amendement  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept op tot de aanneming van een 

interne EU-strategie betreffende 

grondrechten en verzoekt de Commissie 

een voorstel hiervoor en een begeleidend 

actieplan in te dienen; 

7. herinnert eraan dat de Commissie, als 

hoedster van de Verdragen, 

verantwoordelijk is voor de bescherming 

en de bevordering van de rechtsstaat en de 

grondrechten in de lidstaten, en verzoekt 

de Commissie ten volle gebruik te maken 

van haar bevoegdheden op dat gebied; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Amendement  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. uit zijn afschuw over de afschuwelijke 

ondervragingspraktijken die deze illegale 

antiterrorismeoperaties kenmerkten en 

veroordeelt deze ten sterkste; onderstreept 

de uiterst belangrijke conclusie van de 

senaat van de VS dat de door de CIA 

ingezette gewelddadige methoden niet tot 

inlichtingen hebben geleid waarmee 

verdere terroristische aanslagen zijn 

voorkomen; herhaalt zijn volstrekte 

veroordeling van foltering; 

2. herhaalt zijn krachtige veroordeling 

van de in het rapport van de Amerikaanse 

Senaat onthulde praktijken van 

"verbeterde ondervragingstechnieken", 

die door het Amerikaanse en 

internationale recht worden verboden en 

die onder meer een inbreuk vormen op de 

rechten op vrijheid, veiligheid, een 

humane behandeling, vrijwaring van 

foltering, het vermoeden van onschuld, 

een eerlijk proces, rechtsbijstand en 

gelijke rechtsbescherming; is in dit 

verband ingenomen met de 

uitvoeringsbevelen van president Obama 

waarmee foltering wordt verboden, de 

humane behandeling van gedetineerden 

wordt bevorderd en wordt gewaarborgd 

dat de VS binnenlandse en internationale 

wetgeving die foltering en wrede, 

onmenselijke en vernederende 

behandeling verbiedt, eerbiedigen; 

herhaalt zijn volstrekte veroordeling van 

foltering; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Amendement  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de president van de VS 

Barack Obama zich heeft verbonden tot de 

sluiting vóór eind januari 2010 van het 

detentiecentrum van Guantánamo Bay, 

waar 122 personen worden vastgehouden 

zonder dat tegen hen een formele 

aanklacht bij een strafrechtbank is 

ingediend, waaronder 54 personen jegens 

wie een officieel besluit tot vrijlating is 

genomen; 

I. overwegende dat de president van de VS 

Barack Obama in zijn State of the Union-

toespraak van 20 januari 2015 opnieuw 

heeft benadrukt dat hij vastberaden is om 

zijn verkiezingsbelofte uit 2008 om de 

gevangenis van Guantánamo Bay te 

sluiten, na te komen; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Amendement  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over het besluit van de 

"Select Committee on Intelligence" van de 

senaat van de VS om een samenvatting 

van zijn verslag over het CIA-programma 

voor detentie en ondervraging, te 

publiceren; pleit voor de volledige 

publicatie van het verslag, zonder 

buitensporige en onnodige bewerkingen; 

1. verwelkomt het rapport van de 

Amerikaanse senaatscommissie ("Select 

Committee on Intelligence") als een 

positieve stap in de openbare en kritische 

behandeling van het detentie- en 

ondervragingsprogramma van de CIA, die 

de bereidheid van de Amerikaanse 

politieke orde toont om, met steun van de 

twee politieke partijen in het Congres, op 

een eerlijke manier publieke 

verantwoording af te leggen over het CIA-

programma; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Amendement  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is van mening dat het klimaat van 

straffeloosheid rond het CIA-programma 

de voortdurende schendingen van de 

grondrechten in de hand heeft gewerkt, 

zoals verder is onthuld door de 

grootschalige toezichtprogramma's van 

het "National Security Agency" van de 

VS en de geheime diensten van 

verschillende EU-lidstaten; 

3. brengt in herinnering dat het 

vastberaden is om met de VS samen te 

werken in de mondiale strijd tegen het 

terrorisme, waarbij volledige en strikte 

naleving van de grondrechten en uit de 

rechtsstaat voortvloeiende verplichtingen 

moet worden gewaarborgd; benadrukt 

voorts dat doeltreffende maatregelen ter 

bestrijding van terrorisme en eerbiediging 

van de mensenrechten niet met elkaar in 

tegenspraak zijn, doch elkaar aanvullende 

en elkaar versterkende doelstellingen 

vormen; wijst erop dat de eerbiediging 

van de grondrechten van essentieel belang 

is voor een geslaagd 

terrorismebestrijdingsbeleid; herinnert 

eraan dat terrorismebestrijding een 

multilaterale benadering vereist en pleit 

daarom actief voor een mondiale alliantie 

tegen terrorisme binnen de Verenigde 

Naties, waarbij alle internationale actoren 

betrokken worden; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Amendement  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat de hulp van EU-

lidstaten bij de hervestiging van enkele 

van de gedetineerden van Guantánamo 

Bay traag en beperkt is geweest; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Amendement  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0098/2015 

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

Rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over het besluit van de 

"Select Committee on Intelligence" van de 

senaat van de VS om een samenvatting van 

zijn verslag over het CIA-programma voor 

detentie en ondervraging, te publiceren; 

pleit voor de volledige publicatie van het 

verslag, zonder buitensporige en onnodige 

bewerkingen; 

1. is verheugd over het besluit van de 

"Select Committee on Intelligence" van de 

senaat van de VS om een samenvatting van 

zijn verslag over het CIA-programma voor 

detentie en ondervraging te publiceren, wat 

de bereidheid van het Amerikaanse 

democratische politieke bestel toont om, 

met steun van de twee politieke partijen in 

het Congres, op een eerlijke manier 

publieke verantwoording af te leggen over 

het CIA-programma; 

Or. en 

 

 

 


