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6.6.2016 B8-0580/3 

Grozījums Nr.  3 

Sophia in ‘t Veld, Javier Nart 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0580/2016 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra 

rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a aicina visus Eiropas Parlamenta 

deputātus, it sevišķi tos, kas izmeklēto 

notikumu laikā attiecīgajās valstīs ieņēma 

amatus valdībā, pilnīgi un aktīvi atbalstīt 

izmeklēšanu par ES dalībvalstu iesaisti 

CIP slepenās aizturēšanas un ārkārtas 

pārsūtīšanas programmā; 

Or. en 



 

AM\1097373LV.doc  PE582.598v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.6.2016 B8-0580/4 

Grozījums Nr.  4 

Sophia in ‘t Veld, Javier Nart 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0580/2016 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra 

rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. atzinīgi vērtē nesenos apsveicamos 

pasākumus, ko veicis prezidents 

Baraks Obama, pastāvīgi un atkārtoti 

cenšoties panākt ASV militārajā bāzē 

Gvantanamo līcī ierīkotā aizturēšanas 

centra slēgšanu un nodrošināt, lai tiktu 

atbrīvoti ieslodzītie, kuriem apsūdzības nav 

izvirzītas; aicina ASV novērst bažas, kuras 

pauž starptautiskās cilvēktiesību struktūras 

attiecībā uz Gvantanamo līča aizturēšanas 

centrā ieslodzīto personu cilvēktiesībām, 

tostarp par spīdzināšanu izcietušām 

personu iespējām saņemt pienācīgu 

medicīnisko aprūpi un rehabilitācijas 

nodrošināšanu šīm personām; uzsver, ka 

prezidents Baraks Obama, 2015. gada 20. 

janvārī uzstājoties ar runu par Savienības 

stāvokli, atkārtoja savu apņemšanos izpildīt 

savu 2008. gada vēlēšanu kampaņā izteikto 

solījumu slēgt Gvantanamo līča cietumu, 

un atzinīgi vērtē plānu, ko viņš nosūtīja 

Kongresam 2016. gada 23. februārī; aicina 

dalībvalstis piedāvāt patvērumu 

ieslodzītajiem, kas ir oficiāli attaisnoti 

atbrīvošanas nolūkā; 

24. pauž nožēlu par to, ka ASV 

administrācija nav sasniegusi vienu no 

saviem galvenajiem mērķiem, proti, ASV 

militārajā bāzē Gvantanamo līcī ierīkotā 

aizturēšanas centra slēgšanu; atbalsta visus 

turpmākos centienus slēgt šo aizturēšanas 

centru un nodrošināt, lai tiktu atbrīvoti 

ieslodzītie, kuriem apsūdzības nav 

izvirzītas; aicina ASV novērst bažas, kuras 

pauž starptautiskās cilvēktiesību struktūras 

attiecībā uz Gvantanamo līča aizturēšanas 

centrā ieslodzīto personu cilvēktiesībām, 

tostarp par spīdzināšanu izcietušām 

personu iespējām saņemt pienācīgu 

medicīnisko aprūpi un rehabilitācijas 

nodrošināšanu šīm personām; uzsver, ka 

prezidents Baraks Obama, 2015. gada 20. 

janvārī uzstājoties ar runu par Savienības 

stāvokli, atkārtoja savu apņemšanos izpildīt 

savu 2008. gada vēlēšanu kampaņā izteikto 

solījumu slēgt Gvantanamo līča cietumu, 

un atzinīgi vērtē plānu, ko viņš nosūtīja 

Kongresam 2016. gada 23. februārī; aicina 

dalībvalstis piedāvāt patvērumu 

ieslodzītajiem, kas ir oficiāli attaisnoti 

atbrīvošanas nolūkā; 

Or. en 
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