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9.2.2015 B8-0098/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva USA, aby vyšetrovali a trestné 
stíhali opakované porušovanie ľudských 
práv vyplývajúce z programov CIA 
týkajúcich sa vydávania a tajného 
zadržiavania a aby spolupracovali, pokiaľ 
ide o všetky žiadosti členských štátov EÚ 
o informácie, vydanie alebo účinné 
opravné prostriedky pre obete v súvislosti 
s programom CIA; 

4. konštatuje, že orgány USA vyšetrujú a 
stíhajú porušenia zákona vyplývajúce z 
programov CIA týkajúcich sa vydávania a 
tajného zadržiavania a preukázali ochotu 
spolupracovať, pokiaľ ide o všetky 
žiadosti členských štátov EÚ; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. opätovne vyzýva členské štáty, aby 
vyšetrili tvrdenia o tom, že na ich území 
boli tajné väznice, kde boli ľudia 
zadržiavaní v rámci programu CIA, a aby 
stíhali osoby zapojené do týchto operácií, 
zohľadňujúc všetky nové dôkazy, ktoré 
vyšli najavo; 

5. pripomína, že členské štáty vyšetrujúce 
tvrdenia o porušovaní ľudských práv v 
súvislosti s programom CIA a stíhajúce 
osoby zapojené do týchto operácií musia 
svoje vyšetrovanie založiť na solídnych 
súdnych dôkazoch a rešpektovať pritom 
vnútroštátne súdne systémy a právo EÚ; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. požaduje vnútornej stratégie EÚ pre 
základné práva a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla prijatie takejto stratégie a 
súvisiaceho akčného plánu; 

7. pripomína, že Komisia ako strážkyňa 
zmlúv nesie zodpovednosť za ochranu a 
presadzovanie zásad právneho štátu a 
základných práv v členských štátoch, a 
vyzýva Komisiu, aby plne využila svoje 
právomoci v tomto smere; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje zdesenie nad krutými 
vyšetrovacími postupmi, ktoré 
charakterizujú tieto nezákonné 
protiteroristické operácie, a dôrazne ich 
odsudzuje; zdôrazňuje základný záver 
Senátu USA, že násilné metódy 
uplatňované CIA neviedli k získaniu 
spravodajských informácií, ktoré by 
zabránili ďalším teroristickým útokom; 
pripomína svoje absolútne odsúdenie 
mučenia; 

2. opäť dôrazne odsudzuje využívanie 
posilnených techník vypočúvania 
zverejnené v súhrnnej správe Senátu USA, 
ktoré je podľa právnych predpisov USA a 
medzinárodných právnych predpisov 
zakázané a ktoré predstavuje okrem iného 
porušenie práva na slobodu, bezpečnosť, 
humánne zaobchádzanie, ochranu pred 
mučením, prezumpciu neviny, spravodlivý 
proces, právneho poradcu a rovnakú 
právnu ochranu; v tejto súvislosti víta 
vykonávacie nariadenia prezidenta 
Obamu, ktorými sa zakazuje mučenie, 
podporuje humánne zaobchádzanie 
so zadržiavanými a zabezpečuje, že USA 
dodržiavajú domáce a medzinárodné 
právne predpisy zakazujúce mučenie 
a kruté, neľudské a potupné 
zaobchádzanie; pripomína svoje absolútne 
odsúdenie mučenia; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže prezident USA Barack Obama sa 
zaviazal zatvoriť do januára 2010 
väzenské zariadenie v zálive Guantánamo, 
čo je zariadenie, v ktorom je 122 osôb 
zadržiavaných bez formálneho obvinenia, 
ktoré by bol proti nim vyniesol trestný súd, 
vrátane 54 osôb, ktorých prepustenie bolo 
úradne schválené;  

I. keďže prezident USA Barack Obama 
v prejave o stave únie z 20. januára 2015 
opakovane potvrdil svoje odhodlanie 
splniť sľub o zatvorení väzenského 
zariadenia v zálive Guantánamo, ktorý dal 
počas prezidentskej kampane v roku 2008; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta rozhodnutie užšieho výboru pre 
spravodajské služby Senátu USA zverejniť 
súhrn svojej správy o programe Ústrednej 
spravodajskej agentúry na zadržiavanie 
a vypočúvanie; nabáda na zverejnenie 
správy v plnej miere bez toho, aby bola 
neúmerne a zbytočne upravovaná; 

1. víta správu užšieho výboru pre 
spravodajské služby Senátu USA ako 
pozitívny krok pri verejnej a kritickej 
konfrontácii programu Ústrednej 
spravodajskej agentúry na zadržiavanie 
a vypočúvanie, ktorý je prejavom ochoty 
amerického demokratického politického 
systému, podporovaného kongresmanmi 
z oboch politických strán, vykonať poctivé 
verejné zhodnotenie programu CIA; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. domnieva sa, že atmosféra beztrestnosti 
v súvislosti s programom CIA umožnila, 
aby sa pokračovalo v porušovaní 
základných práv, ako ďalej ukázali 
programy hromadného sledovania 
Národnej bezpečnostnej agentúry USA a 
tajné služby rôznych členských štátov EÚ; 

3. pripomína svoj odhodlaný záväzok 
spolupracovať s USA v celosvetovom boji 
proti terorizmu a zároveň zabezpečovať 
úplné a dôsledné dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich zo základných práv a zásad 
právneho štátu a naďalej zdôrazňuje, že 
účinné protiteroristické opatrenia 
a dodržiavanie ľudských práv si vzájomne 
neodporujú, ale dopĺňajú sa a vzájomne 
sa podporujú; upozorňuje, že 
rešpektovanie základných práv je 
základným prvkom úspešnosti 
protiteroristických politík; pripomína, že 
boj proti terorizmu si vyžaduje viacstranný 
prístup, a preto sa aktívne zasadzuje 
o celosvetové spojenectvo proti terorizmu 
v rámci OSN za účasti všetkých 
medzinárodných aktérov; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže pomoc členských štátov EÚ pri 
presídľovaní niektorých väzňov zo 
zariadenia v zálive Guantánamo je 
pomalá a obmedzená; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Monika Hohlmeier, Elmar Brok 

v mene skupiny PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0098/2015 

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

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta rozhodnutie užšieho výboru pre 
spravodajské služby Senátu USA zverejniť 
súhrn svojej správy o programe Ústrednej 
spravodajskej agentúry na zadržiavanie 
a vypočúvanie; nabáda na zverejnenie 
správy v plnej miere bez toho, aby bola 
neúmerne a zbytočne upravovaná; 

1. víta rozhodnutie užšieho výboru pre 
spravodajské služby Senátu USA zverejniť 
súhrn svojej správy o programe Ústrednej 
spravodajskej agentúry na zadržiavanie 
a vypočúvanie, ktorý je prejavom ochoty 
amerického demokratického politického 
systému, podporovaného kongresmanmi 
z oboch politických strán, vykonať poctivé 
verejné zhodnotenie programu CIA; 

Or. en 

 
 


