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6.6.2016 B8-0580/5 

Grozījums Nr.  5 

Tanja Fajon 

S&D 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 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. atkārtoti aicina ASV arī turpmāk 

izmeklēt daudzkārtējos cilvēktiesību 

pārkāpumus, kas ir izdarīti, iepriekšējām 

ASV administrācijām veicot CIP aizdomās 

turēto personu pārsūtīšanas un slepenas 

ieslodzīšanas programmas, un sodīt to 

izdarītājus, un reaģēt uz visiem ES 

dalībvalstu CIP programmas sakarībā 

izteiktajiem pieprasījumiem sniegt 

informāciju, izdot personas vai efektīvi 

aizsargāt cietušās personas; mudina ASV 

Senāta Īpašo izmeklēšanas komiteju 

pilnībā publicēt tās pētījumu par CIP 

ieslodzīšanas un nopratināšanas 

programmu; uzsver ASV Senāta 

pamatsecinājumu, ka CIP izmantotās 

vardarbīgās un pretlikumīgās metodes 

nedeva nekādus izlūkošanas datus, kas 

būtu ļāvuši novērst turpmākus teroristu 

uzbrukumus; atgādina par kategorisko 

spīdzināšanas un piespiedu pazušanas 

nosodījumu; 

9. atkārtoti aicina ASV arī turpmāk 

izmeklēt daudzkārtējos cilvēktiesību 

pārkāpumus, kas ir izdarīti, iepriekšējām 

ASV administrācijām veicot CIP aizdomās 

turēto personu pārsūtīšanas un slepenas 

ieslodzīšanas programmas, un sodīt to 

izdarītājus, un reaģēt uz visiem ES 

dalībvalstu CIP programmas sakarībā 

izteiktajiem pieprasījumiem sniegt 

informāciju, izdot personas vai efektīvi 

aizsargāt cietušās personas; mudina ASV 

Senāta Īpašo izmeklēšanas komiteju 

pilnībā publicēt tās pētījumu par CIP 

ieslodzīšanas un nopratināšanas 

programmu; uzsver ASV Senāta 

pamatsecinājumu, ka CIP izmantotās 

vardarbīgās un pretlikumīgās metodes 

nedeva nekādus izlūkošanas datus, kas 

būtu ļāvuši novērst turpmākus teroristu 

uzbrukumus; atgādina par kategorisko 

spīdzināšanas un piespiedu pazušanas 

nosodījumu; papildus tam aicina ASV 

ievērot starptautiskās tiesības, kas 

reglamentē izmeklēšanu, kura tiek veikta, 

pamatojoties uz aktuālām ziņām par 

spīdzināšanu un sliktu izturēšanos 

Gvantanamo cietumā, tostarp 

daudzkārtējos ES dalībvalstu lūgumus 

sniegt informāciju par ieslodzītajiem, kas 

agrāk tika turēti ieslodzījumā CIP 

slepenos cietumos, un ANO īpašā 
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referenta jautājumā par spīdzināšanu 

lūgumu par viņa pilnvarām pārbaudīt 

Gvantanamo uz vietas un runāt ar CIP 

veiktās spīdzināšanas upuriem; 

Or. en 
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6.6.2016 B8-0580/6 

Grozījums Nr.  6 

Tanja Fajon 

S&D 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 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. mudina Lietuvu, Rumāniju un Poliju 

steidzami nodrošināt pārredzamu, 

detalizētu un efektīvu kriminālizmeklēšanu 

par CIP slepenajām ieslodzījuma vietām, 

kas atrodas to attiecīgajās teritorijās, 

pilnībā ņemot vērā visus atklātos faktiskos 

pierādījumus, saukt pie atbildības 

cilvēktiesību pārkāpējus, ļaut 

izmeklētājiem veikt visaptverošas 

pārbaudes par aizdomās turēto personu 

pārsūtīšanas lidojumu tīklu un par kontakta 

personām, par kurām atklātībā ir zināms, 

ka tās vai nu konkrētus lidojumus ir 

organizējušas pašas, vai nu ir piedalījušās 

šo lidojumu veikšanā, veikt ieslodzījuma 

vietu tiesu medicīnisko izmeklēšanu un 

sniegt medicīnisko aprūpi šajās vietās 

ieslodzītajām personām, analizēt telefona 

sarunu sarakstu un naudas pārskaitījumus, 

izskatīt no iespējamajām cietušajām 

personām saņemtos iesniegumus par 

statusa noteikšanu/dalību izmeklēšanā un 

nodrošināt, lai visi attiecīgie noziedzīgie 

nodarījumi tiktu ņemti vērā, tostarp tie, kas 

saistīti ar ieslodzīto personu pārsūtīšanu; 

11. mudina Lietuvu, Rumāniju un Poliju 

steidzami nodrošināt pārredzamu, 

detalizētu un efektīvu kriminālizmeklēšanu 

par CIP slepenajām ieslodzījuma vietām, 

kas atrodas to attiecīgajās teritorijās, 

pilnībā ņemot vērā visus atklātos faktiskos 

pierādījumus, saukt pie atbildības 

cilvēktiesību pārkāpējus, ļaut 

izmeklētājiem veikt visaptverošas 

pārbaudes par aizdomās turēto personu 

pārsūtīšanas lidojumu tīklu un par kontakta 

personām, par kurām atklātībā ir zināms, 

ka tās vai nu konkrētus lidojumus ir 

organizējušas pašas, vai nu ir piedalījušās 

šo lidojumu veikšanā, veikt ieslodzījuma 

vietu tiesu medicīnisko izmeklēšanu un 

sniegt medicīnisko aprūpi šajās vietās 

ieslodzītajām personām, analizēt telefona 

sarunu sarakstu un naudas pārskaitījumus, 

izskatīt no iespējamajām cietušajām 

personām saņemtos iesniegumus par 

statusa noteikšanu/dalību izmeklēšanā un 

nodrošināt, lai visi attiecīgie noziedzīgie 

nodarījumi tiktu ņemti vērā, tostarp tie, kas 

saistīti ar ieslodzīto personu pārsūtīšanu, 

vai darīt zināmus līdz attiecīgajam brīdim 

veiktās izmeklēšanas rezultātus; 

Or. en 
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