
 

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

PT Unida na diversidade PT 

9.2.2015 B8-0098/7 

Alteração  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Insta os EUA a investigarem e levarem 

a julgamento as numerosas violações dos 

direitos humanos resultantes dos 

programas de entrega e detenção secreta da 

CIA, bem como a cooperarem com todos 

os pedidos dos Estados-Membros da UE 

em matéria de informação, de extradição 

ou de soluções efetivas para as vítimas 

ligadas ao programa da CIA; 

4. Assinala que as autoridades dos EUA 

estão a investigar e a levar a julgamento 

as violações da legislação resultantes dos 

programas de entrega e detenção secreta da 

CIA, mostrando-se dispostas a cooperar 

com todos os pedidos dos 

Estados-Membros da UE; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Alteração  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera o seu apelo aos Estados-

Membros para que investiguem as 

alegações segundo as quais existiram 

prisões secretas nos seus territórios, onde 

eram detidas pessoas no âmbito do 

programa da CIA, e levem a julgamento os 

envolvidos nessas operações, tendo em 

conta todas as novas provas que vieram a 

público; 

5. Reitera que os Estados-Membros que 

investiguem as alegações de violações dos 

direitos humanos ligadas ao programa da 

CIA e levem a julgamento os envolvidos 

nessas operações devem basear as suas 

investigações em provas judiciais sólidas, 

bem como no respeito pelos sistemas 

judiciais nacionais e pela legislação da 

UE; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Alteração  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Exorta à adoção de uma estratégia 

interna da UE relativamente aos direitos 

fundamentais e insta a Comissão a propor a 

adoção de uma tal estratégia e do 

respetivo plano de ação; 

7. Recorda que a Comissão, no seu papel 

de guardiã dos Tratados, é responsável 

pela proteção e promoção do Estado de 

direito e dos direitos fundamentais nos 

Estados-Membros e insta a Comissão a 

fazer pleno uso dos seus poderes neste 

sentido; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Alteração  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Manifesta o seu horror e a sua 

profunda condenação relativamente às 

práticas de interrogatório chocantes que 

caracterizaram estas operações de 

antiterrorismo ilegais; sublinha a 

conclusão fundamental do Senado dos 

EUA de que os métodos violentos 

aplicados pela CIA não foram capazes de 

recolher informações para prevenir novos 

atentados terroristas; relembra a sua 

reprovação total da tortura; 

2. Reitera a sua enérgica condenação das 

práticas reveladas pelo relatório de síntese 

do Senado dos EUA de «técnicas de 

interrogatório reforçado», que são 

proibidas pela legislação dos EUA e pela 

legislação internacional e que violam, 

nomeadamente, os direitos à liberdade, à 

segurança, a tratamento com 

humanidade, a não sofrer tortura, à 

presunção de inocência, a um julgamento 

imparcial, a aconselhamento jurídico e a 

igual proteção nos termos da lei; 

congratula-se neste contexto com as 

ordens executivas do Presidente Obama 

que proíbem a tortura, promovem o 

tratamento com humanidade dos detidos e 

garantem que os EUA respeitem a 

legislação nacional e internacional que 

proíbe a tortura e tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes; relembra a sua 

reprovação total da tortura; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Alteração  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o Presidente dos EUA, 

Barack Obama, se comprometeu a 

encerrar o centro de detenção da baía de 

Guantánamo até janeiro de 2010, uma 

instalação que alberga 122 detidos que 

não foram formalmente acusados perante 

um tribunal penal, incluindo 54 cuja 

libertação foi oficialmente autorizada;  

I. Considerando que no seu discurso sobre 

o estado da União, de 20 de janeiro de 

2015, o Presidente dos EUA, Barack 

Obama, reiterou a sua determinação em 

cumprir a promessa da campanha 

eleitoral de 2008 sobre o encerramento do 

centro de detenção da baía de Guantánamo; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Alteração  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a decisão da 

Comissão Especial de Informação do 

Senado dos EUA de publicar a síntese do 

seu relatório sobre o Programa de 

Detenção e Interrogatório da Central 

Intelligence Agency; encoraja a 

publicação do relatório na sua íntegra, 

sem elementos excessivos e 

desnecessários; 

1. Congratula-se com o relatório da 

Comissão Especial de Informação do 

Senado dos EUA como um passo positivo 

no questionamento público e crítico do 

Programa de Detenção e Interrogatório da 

Central Intelligence Agency, que 

demonstra a vontade do sistema político 

democrático americano, com o apoio de 

membros dos dois partidos políticos do 

Congresso, de prestar contas públicas 

honestas relativamente ao programa da 

CIA; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Alteração  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Considera que o clima de impunidade 

relativamente ao programa da CIA 

permitiu a continuidade das violações dos 

direitos fundamentais, tal como foi 

revelado pelos programas de vigilância 

em larga escala da Agência de Segurança 

Nacional dos EUA e dos serviços secretos 

de vários Estados-Membros da UE; 

3. Reitera o seu compromisso definitivo de 

cooperar com os EUA no combate global 

ao terrorismo, garantindo ao mesmo 

tempo o pleno e estrito respeito dos 

direitos fundamentais e das obrigações do 

Estado de direito, e salienta, além disso, 

que medidas eficazes de luta contra o 

terrorismo e o respeito pelos direitos 

humanos não são contraditórios, 

constituindo, pelo contrário, objetivos 

complementares que se reforçam 

mutuamente; frisa que o respeito pelos 

direitos fundamentais constitui uma 

componente indispensável para o êxito 

das políticas de luta contra o terrorismo; 

recorda que esta luta exige uma 

abordagem multilateral e, por 

conseguinte, promove ativamente uma 

aliança global contra o terrorismo no 

âmbito das Nações Unidas que envolva 

todos os atores internacionais; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Alteração  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização da tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  I-A. Considerando que a assistência dos 

Estados-Membros da UE na reinstalação 

de alguns dos prisioneiros da baía de 

Guantánamo tem sido lenta e restrita; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Alteração  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0098/2015 

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

Relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura pela CIA 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a decisão da 

Comissão Especial de Informação do 

Senado dos EUA de publicar a síntese do 

seu relatório sobre o Programa de 

Detenção e Interrogatório da Central 

Intelligence Agency; encoraja a 

publicação do relatório na sua íntegra, 

sem elementos excessivos e 

desnecessários; 

1. Congratula-se com a decisão da 

Comissão Especial de Informação do 

Senado dos EUA de publicar a síntese do 

seu relatório sobre o Programa de 

Detenção e Interrogatório da Central 

Intelligence Agency, que demonstra a 

vontade do sistema político democrático 

americano, com o apoio de membros dos 

dois partidos políticos do Congresso, de 

prestar contas públicas honestas 

relativamente ao programa da CIA; 

Or. en 

 

 


