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6.6.2016 B8-0580/3 

Alteração  3 

Sophia in ‘t Veld, Javier Nart 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0580/2016 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o 

relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Solicita a todos os deputados do 

Parlamento Europeu que apoiem 

plenamente e de forma ativa a 

investigação sobre a participação dos 

Estados-Membros da UE no programa de 

detenção secreta e de entregas 

extraordinárias da CIA, especialmente 

dos que ocupavam cargos governamentais 

nos países em questão quando ocorreram 

os eventos que estão a ser investigados; 

Or. en 
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6.6.2016 B8-0580/4 

Alteração  4 

Sophia in ‘t Veld, Javier Nart 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0580/2016 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o 

relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Congratula-se com as recentes 

iniciativas positivas do Presidente Obama 

no quadro dos seus esforços contínuos e 

repetidos no sentido de encerrar o centro 

de detenção da base militar dos EUA na 

baía de Guantánamo, Cuba, e de libertar os 

detidos que não foram formalmente 

acusados; exorta os EUA a darem resposta 

às preocupações suscitadas pelos 

organismos internacionais de defesa dos 

direitos humanos sobre os direitos 

humanos dos detidos em Guantánamo, 

nomeadamente o acesso a cuidados de 

saúde adequados e a serviços de 

reabilitação para vítimas de tortura; 

salienta que o Presidente Obama, no seu 

discurso sobre o estado da União, de 20 de 

janeiro de 2015, reiterou a sua 

determinação em cumprir a promessa 

eleitoral de 2008 sobre o encerramento da 

prisão da baía de Guantánamo e saúda o 

plano que o Presidente enviou ao 

Congresso, em 23 de fevereiro de 2016; 

solicita aos Estados-Membros que 

ofereçam asilo aos prisioneiros cuja 

libertação foi oficialmente autorizada; 

24. Lamenta que a Administração dos 

EUA não tenha conseguido concretizar 

um dos seus principais objetivos, encerrar 

o centro de detenção da base militar dos 

EUA na baía de Guantánamo; apoia todos 

os esforços adicionais destinados a 

encerrar esse centro de detenção e a 

libertar os detidos que não foram 

formalmente acusados; exorta os EUA a 

darem resposta às preocupações suscitadas 

pelos organismos internacionais de defesa 

dos direitos humanos sobre os direitos 

humanos dos detidos em Guantánamo, 

nomeadamente o acesso a cuidados de 

saúde adequados e a serviços de 

reabilitação para vítimas de tortura; 

salienta que o Presidente Obama, no seu 

discurso sobre o estado da União, de 20 de 

janeiro de 2015, reiterou a sua 

determinação em cumprir a promessa 

eleitoral de 2008 sobre o encerramento da 

prisão da baía de Guantánamo e saúda o 

plano que o Presidente enviou ao 

Congresso, em 23 de fevereiro de 2016; 

solicita aos Estados-Membros que 

ofereçam asilo aos prisioneiros cuja 

libertação foi oficialmente autorizada; 

Or. en 


