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9.2.2015 B8-0098/7 

Poprawka  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa rząd USA do wszczęcia 

dochodzenia w sprawie licznych 

przypadków naruszenia praw człowieka w 

ramach prowadzonych przez CIA 

programów wydawania i tajnego 

przetrzymywania oraz do ścigania ich 

sprawców, a takŜe do współpracy przy 

wszystkich płynących z państw 

członkowskich UE wnioskach o 

informacje, ekstradycję lub skuteczne 

środki odwoławcze dla ofiar w związku z 

programem CIA; 

4. odnotowuje, Ŝe władze USA prowadzą 

dochodzenia w sprawie przypadków 

łamania prawa w ramach prowadzonych 

przez CIA programów wydawania i 

tajnego przetrzymywania oraz ścigają ich 

sprawców, a takŜe wykazały gotowość do 

współpracy przy wszystkich płynących z 

państw członkowskich UE wnioskach; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Poprawka  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponawia swój apel do państw 

członkowskich o zbadanie zarzutów 

istnienia na ich terytorium nielegalnych 

więzień, w których przetrzymywano ludzi 

w ramach programu CIA, oraz o 

postawienie przed sądem wszystkich osób 

zamieszanych w te operacje, przy 

uwzględnieniu wszystkich nowych 

dowodów, które wyszły na jaw; 

5. powtarza, Ŝe państwa członkowskie, 

które badają zarzuty łamania praw 

człowieka przy realizacji programu CIA i 

stawiają przed sądem osoby zamieszane w 

te operacje, muszą oprzeć swoje śledztwa 

na solidnych dowodach sądowych oraz na 

zasadzie poszanowania krajowych 

systemów sądowniczych i prawa UE;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Poprawka  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje o przyjęcie wewnątrzunijnej 

strategii dotyczącej praw podstawowych i 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

wniosku w celu przyjęcia takiej strategii 

wraz z odnośnym planem działania; 

7. przypomina, Ŝe Komisja jako 

straŜniczka traktatów jest odpowiedzialna 

za ochronę i propagowanie 

praworządności i praw podstawowych w 

państwach członkowskich, i zwraca się do 

Komisji o pełne korzystanie z jej 

uprawnień w tej dziedzinie; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Poprawka  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wyraŜa oburzenie przeraŜającymi 

technikami przesłuchiwania, które 

stosowano w czasie tych nielegalnych 

operacji antyterrorystycznych, i 

zdecydowanie je potępia; podkreśla 

zasadniczy wniosek Senatu USA, który 

stwierdził, Ŝe brutalne metody stosowane 

przez CIA wcale nie doprowadziły do 

zebrania informacji wywiadowczych, 

które zapobiegły dalszym atakom 

terrorystycznym; przypomina swój 

bezwarunkowy sprzeciw wobec stosowania 

tortur; 

2. ponownie stanowczo potępia ujawnioną 

w raporcie podsumowującym Senatu USA 

praktykę stosowania „zaawansowanych 

technik przesłuchań”, które są zakazane 

na mocy prawa USA i prawa 

międzynarodowego i które naruszają m.in. 

prawo do wolności, bezpieczeństwa, 

humanitarnego traktowania, wolności od 

tortur, domniemania niewinności, 

sprawiedliwego procesu, adwokata i 

jednakowej ochrony na mocy prawa; 

wyraŜa w związku z tym zadowolenie z 

powodu dekretów prezydenta Obamy 

zakazujących tortur, nakazujących 

humanitarne traktowanie osób 

przetrzymywanych i gwarantujących 

przestrzeganie przez Stany Zjednoczone 

prawa krajowego i międzynarodowego, na 

mocy którego zakazuje się tortur oraz 

okrutnego, nieludzkiego i poniŜającego 

traktowania; przypomina swój 

bezwarunkowy sprzeciw wobec stosowania 

tortur; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

9.2.2015 B8-0098/11 

Poprawka  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe prezydent USA 

Barack Obama zobowiązał się do 

zamknięcia więzienia w Zatoce 

Guantánamo do stycznia 2010 r.; mając na 

uwadze, Ŝe bez postawienia im formalnych 

zarzutów przed sądem karnym 

przetrzymywane są tam 122 osoby, z 

których 54 miały zostać oficjalnie 

zwolnione;  

I. mając na uwadze, Ŝe w orędziu o stanie 

państwa wygłoszonym w dniu 20 stycznia 

2015 r. prezydent USA Barack Obama 

potwierdził, Ŝe jest zdeterminowany, aby 

spełnić obietnicę zamknięcia więzienia w 

zatoce Guantánamo, złoŜoną podczas 

kampanii w 2008 r.; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Poprawka  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Komisji ds. Wywiadu Senatu Stanów 

Zjednoczonych o opublikowaniu 

streszczenia jej raportu dotyczącego 

programu Centralnej Agencji 

Wywiadowczej w zakresie zatrzymań i 

przesłuchań; zachęca do publikacji 

pełnego raportu, bez zbytniej i zbędnej 

ingerencji redakcyjnej w jego treść; 

1. z zadowoleniem przyjmuje raport 

Komisji ds. Wywiadu Senatu Stanów 

Zjednoczonych jako pozytywny krok 

mający na celu publiczne i krytyczne 

ustosunkowanie się do realizowanego 

przez Centralną Agencję Wywiadowczą 

programu zatrzymań i przesłuchań, a takŜe 

wykazanie, Ŝe amerykański 

demokratyczny system polityczny jest 

gotowy – przy poparciu członków obydwu 

partii w Kongresie – do uczciwego 

publicznego rozliczenia programu CIA; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Poprawka  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. uwaŜa, Ŝe klimat bezkarności w 

odniesieniu do programów CIA umoŜliwia 

dalsze łamanie praw podstawowych, co 

ujawniły późniejsze działania 

szpiegowskie na szeroką skalę w ramach 

programu inwigilacji prowadzonego przez 

amerykańską Krajową Agencję 

Bezpieczeństwa oraz działania tajnych 

słuŜb róŜnych państw członkowskich UE; 

3. ponownie potwierdza swoje 

zdecydowane zaangaŜowanie na rzecz 

współpracy z USA w globalnej walce 

przeciwko terroryzmowi przy pełnym i 

rygorystycznym przestrzeganiu praw 

podstawowych i zobowiązań wynikających 

z rządów prawa, a takŜe podkreśla, Ŝe 

skuteczne środki antyterrorystyczne i 

poszanowanie praw człowieka nie stoją w 

sprzeczności ze sobą, lecz stanowią 

uzupełniające i wzajemnie wzmacniające 

się cele; zwraca uwagę, Ŝe poszanowanie 

praw podstawowych stanowi czynnik o 

zasadniczym znaczeniu dla powodzenia 

polityki zwalczania terroryzmu; 

przypomina, Ŝe walka z terroryzmem 

wymaga podejścia wielostronnego, wobec 

czego aktywnie wspiera zawiązany w ONZ 

globalny sojusz przeciwko terroryzmowi, 

obejmujący wszystkie podmioty 

międzynarodowe; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Poprawka  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, Ŝe pomoc państw 

członkowskich UE w przenoszeniu 

niektórych więźniów z zatoki Guantánamo 

jest powolna i ma ograniczony zakres; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Poprawka  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0098/2015 

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

Raport Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczący stosowania tortur przez CIA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Komisji ds. Wywiadu Senatu Stanów 

Zjednoczonych o opublikowaniu 

streszczenia jej raportu dotyczącego 

programu Centralnej Agencji 

Wywiadowczej w zakresie zatrzymań i 

przesłuchań; zachęca do publikacji 

pełnego raportu, bez zbytniej i zbędnej 

ingerencji redakcyjnej w jego treść; 

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Komisji ds. Wywiadu Senatu Stanów 

Zjednoczonych o opublikowaniu 

streszczenia jej raportu dotyczącego 

realizowanego przez Centralną Agencję 

Wywiadowczą programu zatrzymań i 

przesłuchań, która świadczy o tym, Ŝe 

amerykański demokratyczny system 

polityczny jest gotowy – przy poparciu 

członków obydwu partii w Kongresie – do 

uczciwego publicznego rozliczenia 

programu CIA; 

Or. en 

 

 


