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9.2.2015 B8-0098/7 

Ändringsförslag  7 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar USA att 

undersöka och väcka åtal mot de många 

människorättskränkningarna till följd av 

CIA:s program för överlämnanden och 

hemliga interneringar och att alltid 

tillmötesgå EU-medlemsstaters begäran om 

information, utlämningar eller effektiva 

rättsmedel för offer i samband med CIA-

programmen. 

4. Europaparlamentet noterar att de 

amerikanska myndigheterna undersöker 

och väcker åtal mot de överträdelser av 

lagen till följd av CIA:s program för 

överlämnanden och hemliga interneringar 

och har visat beredvillighet att samarbeta 

och att alltid tillmötesgå EU-

medlemsstaters begäran. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/8 

Ändringsförslag  8 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till medlemsstaterna att 

undersöka påståendena om att det fanns 

hemliga fängelser på deras territorier där 

personer hölls fångna inom ramen för 

CIA-program och att väcka åtal mot dem 

som var inblandade i denna verksamhet, 

med beaktande av alla nya bevis som 

kommit i dagen. 

5. Europaparlamentet upprepar att 

medlemsstater som undersöker 

påståendena om 

människorättskränkningar i samband 

med CIA-program och åtalar dem som 

varit inblandade i denna verksamhet måste 

grunda sina undersökningar på solida 

rättsliga bevis och respekt för nationella 

rättssystem och EU-lagen. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/9 

Ändringsförslag  9 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet begär att en intern 

EU-strategi för grundläggande rättigheter 

ska antas och uppmanar kommissionen att 

föreslå att en sådan strategi och en 

därmed förknippad handlingsplan ska 

antas. 

7. Europaparlamentet påminner om att 

kommissionen, såsom fördragets väktare, 

har ansvar för att skydda och främja 

rättsstatsprincipen och grundläggande 

rättigheter i medlemsstaterna och 

uppmanar kommissionen att utnyttja sina 

befogenheter fullt ut i detta avseende. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/10 

Ändringsförslag  10 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uttrycker sin avsky 

över och fördömer kraftfullt de 

fasansfulla förhörsmetoder som har 

präglat dessa olagliga 

terroristbekämpningsåtgärder. 

Parlamentet betonar den amerikanska 

senatens grundläggande slutsats att de 

våldsamma metoder som CIA tillämpade 

inte fick fram underrättelser som 

hindrade ytterligare terroristattacker. 

Parlamentet påminner om sitt absoluta 

fördömande av tortyr. 

2. Europaparlamentet upprepar sitt 

kraftfulla fördömande av de hårda 

förhörsmetoder som avslöjats av den 

amerikanska senatens sammanfattande 

rapport och som är förbjudna enligt 

amerikansk och internationell lagstiftning 

och strider mot bland annat rätten till 

frihet, säkerhet, human behandling, frihet 

från tortyr, oskuldspresumtionen, rättvis 

rättegång, rättegångsbiträde och 

likvärdigt skydd enligt lag. Parlamentet 

välkomnar i detta sammanhang de 

direktiv som president Obama har 

utfärdat och som förbjuder tortyr, främjar 

human behandling av fångar och ska 

garantera att USA respekterar nationell 

och internationell rätt som förbjuder 

tortyr och grym, omänsklig och 

förnedrande behandling. Parlamentet 

påminner om sitt absoluta fördömande av 

tortyr. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/11 

Ändringsförslag  11 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Skäl I 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. USA:s president Barack Obama åtog sig 

att stänga fånglägret i Guantánamobukten 

före januari 2010, en anläggning där 122 

personer hålls fångna utan att något 

formellt åtal väckts mot dem i en 

brottsmålsdomstol, däribland 54 personer 

som officiellt har fått klartecken för att 

lämna fånglägret.  

I. I sitt tal om tillståndet i nationen den 20 

januari 2015 upprepade president Barack 

Obama att han var fast besluten att infria 

sitt vallöfte från 2008 att stänga fånglägret 

i Guantánamobukten. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/12 

Ändringsförslag  12 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 

SSCI-utskottet om att offentliggöra 

sammanfattningen av dess rapport om 

CIA:s program för interneringar och 

förhör. Parlamentet efterlyser ett 

offentliggörande av den fullständiga 

rapporten, utan överdrivna och onödiga 

redigeringar. 

1. Europaparlamentet välkomnar SSCI-

rapporten som ett positivt steg som tar 

ställning till CIA:s program för 

frihetsberövande och förhör på ett 

offentligt och kritiskt sätt, vilket visar på 

en vilja från det amerikanska 

demokratiska politiska systemet att, med 

stöd av ledamöter från kongressens båda 

politiska partier, ge en ärlig offentlig 

förklaring avseende CIA:s program. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/13 

Ändringsförslag  13 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet anser att den 

straffrihetskultur som omgärdar CIA-

programmet har gjort att kränkningar av 

grundläggande rättigheter har kunnat 

fortgå, vilket även avslöjades genom 

massövervakningsprogrammen under 

ledning av den amerikanska 

säkerhetsmyndigheten NSA och olika EU-

medlemsstaters säkerhetstjänster. 

Europaparlamentet upprepar sin tydliga 

vilja att samarbeta med USA i den globala 

kampen mot terrorism, samtidigt som det 

måste finnas garantier för att alla 

skyldigheter enligt de grundläggande 

rättigheterna och rättsstatsprincipen 

respekteras strikt och till fullo. 

Parlamentet understryker vidare att 

verksamma åtgärder i kampen mot 

terrorism och respekt för de mänskliga 

rättigheterna inte utgör motstridiga mål 

utan mål som kompletterar och ömsesidigt 

förstärker varandra. Parlamentet 

påminner om att respekten för de 

grundläggande rättigheterna utgör ett 

väsentligt inslag i en framgångsrik politik 

för terrorismbekämpning. Parlamentet 

påminner om att kampen mot terrorism 

kräver en multilateral strategi och stöder 

därför aktivt en global allians mot 

terrorism inom FN, som inbegriper alla 

internationella aktörer. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0098/14 

Ändringsförslag  14 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Skäl Ia (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. EU-medlemsstaternas hjälp med att 

ordna vidarebosättning för vissa fångar 

från lägret i Guantánamobukten har varit 

långsam och begränsad. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.2.2015 B8-0098/15 

Ändringsförslag  15 
Monika Hohlmeier, Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0098/2015 
S&D, ALDE, GUE/NGL, EFDD, Verts/ALE 
Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 

SSCI-utskottet om att offentliggöra 

sammanfattningen av dess rapport om 

CIA:s program för interneringar och 

förhör. Parlamentet efterlyser ett 

offentliggörande av den fullständiga 

rapporten, utan överdrivna och onödiga 

redigeringar. 

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 

SSCI-utskottet om att offentliggöra 

sammanfattningen av dess rapport om 

CIA:s program för interneringar och 

förhör, vilket visar på en vilja från det 

amerikanska demokratiska politiska 

systemet att, med stöd av ledamöter från 

kongressens båda politiska partier, ge en 

ärlig offentlig förklaring avseende CIA:s 

program. 

Or. en 

 

 


