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Υποθέσεων 

σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 

2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την 

CIA 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  19α. καλεί όλους τους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

υποστηρίξουν πλήρως και δραστήρια την 

έρευνα στο θέμα της ανάμιξης κρατών 

μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα μυστικών 

κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων 

της CIA, ιδιαίτερα δε εκείνους που 

κατείχαν κυβερνητικές θέσεις στις 

εμπλεκόμενες χώρες κατά τη διάρκεια 

των υπό διερεύνηση γεγονότων· 

Or. en 
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σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 

2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την 

CIA 
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Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά μέτρα 

που έλαβε ο Πρόεδρος Ομπάμα, στις 

συνεχείς και επανειλημμένες προσπάθειές 

του προκειμένου να κλείσει την 

εγκατάσταση κράτησης στην αμερικανική 

στρατιωτική βάση στο Γκουαντάναμο και 

να μεριμνήσει για την απελευθέρωση των 

κρατουμένων στους οποίους δεν έχει 

απαγγελθεί κατηγορία· καλεί τις ΗΠΑ να 

απαντήσουν στις ανησυχίες που έχουν 

εκφραστεί από διεθνείς φορείς των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

επαρκή ιατρική περίθαλψη και της 

παροχής αποκατάστασης στα θύματα 

βασανιστηρίων· τονίζει ότι, στην ομιλία 

του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 

20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα 

επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να 

εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει 

στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 

και να κλείσει τη φυλακή του 

Γκουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό 

σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 

23 Φεβρουαρίου 2016· καλεί τα κράτη 

μέλη να προσφέρουν άσυλο σε όσους 

24. εκφράζει τη λύπη του διότι η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν κατόρθωσε να 

επιτύχει έναν από τους βασικούς στόχους 

της, δηλαδή να κλείσει την εγκατάσταση 

κράτησης στην αμερικανική στρατιωτική 

βάση στο Γκουαντάναμο· ενθαρρύνει όλες 

τις περαιτέρω προσπάθειες για κλείσιμο 

αυτής της εγκατάστασης κράτησης και 

προκειμένου να υπάρξει απελευθέρωση 

των κρατουμένων στους οποίους δεν έχει 

απαγγελθεί κατηγορία καλεί τις ΗΠΑ να 

απαντήσουν στις ανησυχίες που έχουν 

εκφραστεί από διεθνείς φορείς των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

επαρκή ιατρική περίθαλψη και της 

παροχής αποκατάστασης στα θύματα 

βασανιστηρίων· τονίζει ότι, στην ομιλία 

του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 

20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα 

επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να 

εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει 

στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 

και να κλείσει τη φυλακή του 

Γκουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό 

σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 
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κρατούμενους έχουν επίσημα κριθεί 

αποφυλακιστέοι· 

23 Φεβρουαρίου 2016· καλεί τα κράτη 

μέλη να προσφέρουν άσυλο σε όσους 

κρατούμενους έχουν επίσημα κριθεί 

αποφυλακιστέοι· 

Or. en 

 

 


