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6.6.2016 B8-0580/5 

Alteração  5 

Tanja Fajon 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Reitera o seu apelo aos EUA para que 

continuem a investigar e a levar a 

julgamento as numerosas violações de 

direitos humanos resultantes dos 

programas de entregas e de detenção 

secreta da CIA liderados pela anterior 

administração americana, bem como a 

cooperarem com todos os pedidos dos 

Estados-Membros da UE, relativos ao 

programa da CIA, em matéria de 

informação, de extradição ou de vias de 

recurso efetivas para as vítimas; exorta a 

SSCI dos EUA a publicar integralmente o 

seu estudo sobre o Programa de Detenção e 

Interrogatório da CIA; sublinha a 

conclusão fundamental do Senado dos 

EUA de que os métodos violentos e ilegais 

aplicados pela CIA não se traduziram em 

informações úteis para prevenir novos 

atentados terroristas; relembra a sua 

reprovação total da tortura e dos 

desaparecimentos forçados; 

9. Reitera o seu apelo aos EUA para que 

continuem a investigar e a levar a 

julgamento as numerosas violações de 

direitos humanos resultantes dos 

programas de entregas e de detenção 

secreta da CIA liderados pela anterior 

administração americana, bem como a 

cooperarem com todos os pedidos dos 

Estados-Membros da UE, relativos ao 

programa da CIA, em matéria de 

informação, de extradição ou de vias de 

recurso efetivas para as vítimas; exorta a 

SSCI dos EUA a publicar integralmente o 

seu estudo sobre o Programa de Detenção e 

Interrogatório da CIA; sublinha a 

conclusão fundamental do Senado dos 

EUA de que os métodos violentos e ilegais 

aplicados pela CIA não se traduziram em 

informações úteis para prevenir novos 

atentados terroristas; relembra a sua 

reprovação total da tortura e dos 

desaparecimentos forçados; exorta ainda 

os EUA a cumprirem a legislação 

internacional que rege a investigação das 

atuais alegações de tortura e de 

maus-tratos em Guantánamo, 

nomeadamente satisfazendo os vários 

pedidos de informação dos 

Estados-Membros sobre os que estiveram 

detidos em prisões secretas da CIA e do 

Relator Especial da ONU sobre a Tortura 
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relativamente ao seu mandato para 

inspecionar Guantánamo e entrevistar as 

vítimas de tortura da CIA; 

Or. en 
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6.6.2016 B8-0580/6 

Alteração  6 

Tanja Fajon 

em nome do Grupo S&D 

 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Lituânia, a Roménia e a Polónia 

a realizarem, com caráter de urgência, 

investigações criminais transparentes, 

exaustivas e eficazes sobre os centros 

secretos de detenção da CIA nos seus 

territórios, tendo plenamente em conta 

todas as provas factuais que foram 

divulgadas, a julgarem os autores de 

violações dos direitos humanos, a 

permitirem que os investigadores realizem 

uma análise exaustiva da rede de voos das 

entregas e das pessoas de contacto, sobre 

as quais se sabe publicamente que 

organizaram ou participaram nos voos em 

questão, que procedam a um exame 

forense das instalações de detenção e da 

prestação de cuidados de saúde aos detidos 

nesses locais, que analisem os registos 

telefónicos e as transferências de dinheiro, 

que tenham em consideração os pedidos 

de consulta/participação na investigação de 

eventuais vítimas e que assegurem que 

todos os crimes relevantes são analisados, 

nomeadamente em relação à transferência 

de detidos; 

11. Insta a Lituânia, a Roménia e a Polónia 

a realizarem, com caráter de urgência, 

investigações criminais transparentes, 

exaustivas e eficazes sobre os centros 

secretos de detenção da CIA nos seus 

territórios, tendo plenamente em conta 

todas as provas factuais que foram 

divulgadas, a julgarem os autores de 

violações dos direitos humanos, a 

permitirem que os investigadores realizem 

uma análise exaustiva da rede de voos das 

entregas e das pessoas de contacto, sobre 

as quais se sabe publicamente que 

organizaram ou participaram nos voos em 

questão, a procederem a um exame forense 

das instalações de detenção e da prestação 

de cuidados de saúde aos detidos nesses 

locais, a analisarem os registos telefónicos 

e as transferências de dinheiro, a terem em 

consideração os pedidos de 

consulta/participação na investigação de 

eventuais vítimas, a assegurarem que 

todos os crimes relevantes são analisados, 

nomeadamente em relação à transferência 

de detidos, e a publicarem as conclusões 

das investigações realizadas até à data; 

Or. en 
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