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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να 

ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που προκλήθηκαν από τα προγράμματα 

παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της 

CIA που εφάρμοζε η προηγούμενη 

κυβέρνηση των ΗΠΑ, και να 

συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών 

μελών της ΕΕ για παροχή πληροφοριών, 

έκδοση ή ουσιαστική αποζημίωση των 

θυμάτων που συνδέονται με το πρόγραμμα 

της CIA· ενθαρρύνει την Ειδική Επιτροπή 

της Γερουσίας των ΗΠΑ (SSCI) να 

δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο της 

μελέτης της για το πρόγραμμα κρατήσεων 

και ανακρίσεων της CIA· υπογραμμίζει το 

θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι 

βίαιες και παράνομες μέθοδοι που 

εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν 

κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες 

που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές 

επιθέσεις· επαναλαμβάνει την απόλυτη 

καταδίκη του σε βασανιστήρια και βίαιες 

εξαφανίσεις· 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να 

ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που προκλήθηκαν από τα προγράμματα 

παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της 

CIA που εφάρμοζε η προηγούμενη 

κυβέρνηση των ΗΠΑ, και να 

συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών 

μελών της ΕΕ για παροχή πληροφοριών, 

έκδοση ή ουσιαστική αποζημίωση των 

θυμάτων που συνδέονται με το πρόγραμμα 

της CIA· ενθαρρύνει την Ειδική Επιτροπή 

της Γερουσίας των ΗΠΑ (SSCI) να 

δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο της 

μελέτης της για το πρόγραμμα κρατήσεων 

και ανακρίσεων της CIA· υπογραμμίζει το 

θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι 

βίαιες και παράνομες μέθοδοι που 

εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν 

κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες 

που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές 

επιθέσεις· επαναλαμβάνει την απόλυτη 

καταδίκη του σε βασανιστήρια και βίαιες 

εξαφανίσεις· καλεί περαιτέρω τις ΗΠΑ να 

συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο που 

διέπει την έρευνα των τρεχουσών 

καταγγελιών για βασανιστήρια και 
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κακομεταχείριση στο Γκουαντάναμο, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών 

αιτημάτων εκ μέρους κρατών μελών της 

ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με 

κρατουμένους που προηγουμένως 

κρατούνταν σε μυστικές φυλακές της CIA 

και εκ μέρους του Ειδικού Εισηγητή του 

ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια σχετικά με την 

εντολή του να επιθεωρήσει το 

Γκουαντάναμο και να συνομιλήσει με τα 

θύματα βασανιστηρίων της CIA· 

Or. en 
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11. παροτρύνει τη Λιθουανία, τη Ρουμανία 

και την Πολωνία να διενεργήσουν 

επειγόντως διαφανείς, διεξοδικές και 

αποτελεσματικές ποινικές έρευνες στις 

εγκαταστάσεις μυστικής κράτησης της 

CIA που βρίσκονται στην επικράτειά τους, 

αφού λάβουν πλήρως υπόψη όλα τα 

πειστήρια που έχουν έρθει στο φως, να 

προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, να επιτρέψουν στους 

ασκούντες την έρευνα να διενεργήσουν 

σφαιρική εξέταση του δικτύου πτήσεων 

για τις παραδόσεις και να έλθουν σε επαφή 

με ανθρώπους που είναι δημόσια γνωστό 

ότι έχουν οργανώσει τις εν λόγω πτήσεις ή 

έχουν συμμετάσχει σε αυτές, να 

διενεργήσουν ιατροδικαστική εξέταση του 

χώρου των φυλακών και να παράσχουν 

ιατρική περίθαλψη σε κρατούμενους που 

κρατήθηκαν σε αυτές τις φυλακές, να 

προβούν σε ανάλυση των στοιχείων 

τηλεφωνικών κλήσεων και μεταφορών 

χρημάτων, να εξετάσουν αιτήσεις 

δυνητικών θυμάτων για έννομο 

συμφέρον/συμμετοχή τους στις έρευνες 

και να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν 

υπόψη όλα τα σχετικά εγκλήματα, μεταξύ 

11. παροτρύνει τη Λιθουανία, τη Ρουμανία 

και την Πολωνία να διενεργήσουν 

επειγόντως διαφανείς, διεξοδικές και 

αποτελεσματικές ποινικές έρευνες στις 

εγκαταστάσεις μυστικής κράτησης της 

CIA που βρίσκονται στην επικράτειά τους, 

αφού λάβουν πλήρως υπόψη όλα τα 

πειστήρια που έχουν έρθει στο φως, να 

προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, να επιτρέψουν στους 

ασκούντες την έρευνα να διενεργήσουν 

σφαιρική εξέταση του δικτύου πτήσεων 

για τις παραδόσεις και να έλθουν σε επαφή 

με ανθρώπους που είναι δημόσια γνωστό 

ότι έχουν οργανώσει τις εν λόγω πτήσεις ή 

έχουν συμμετάσχει σε αυτές, να 

διενεργήσουν ιατροδικαστική εξέταση του 

χώρου των φυλακών και να παράσχουν 

ιατρική περίθαλψη σε κρατούμενους που 

κρατήθηκαν σε αυτές τις φυλακές, να 

προβούν σε ανάλυση των στοιχείων 

τηλεφωνικών κλήσεων και μεταφορών 

χρημάτων, να εξετάσουν αιτήσεις 

δυνητικών θυμάτων για έννομο 

συμφέρον/συμμετοχή τους στις έρευνες 

και να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν 

υπόψη όλα τα σχετικά εγκλήματα, μεταξύ 
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άλλων και σε σχέση με τη μεταφορά 

κρατουμένων· 

άλλων και σε σχέση με τη μεταφορά 

κρατουμένων ή να δημοσιεύσουν τα 

συμπεράσματα όποιων ερευνών έχουν 

διενεργηθεί μέχρι στιγμής· 

Or. en 

 

 


