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Pozmeňujúci návrh  1 

Hélène Flautre 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách 

prostredníctvom CIA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže litovské orgány potvrdili svoj 

záväzok, že opätovne otvoria trestné 

vyšetrovanie účasti Litvy v programe CIA, 

ak vyjdú najavo nové skutočnosti, ale 

zatiaľ tak neurobili; keďže litovské orgány 

vo svojich pripomienkach pre Európsky 

súd pre ľudské práva vo veci Abu 

Zubaydah preukázali vo vyšetrovaní 

zásadné nedostatky a nevyužili význam 

nových informácií; keďže Litva v druhej 

polovici roka 2013 predsedá Rade 

Európskej únie; keďže 13. septembra 2013 

bolo litovskému generálnemu 

prokurátorovi podané trestné oznámenie so 

žiadosťou o vyšetrenie všetkých obvinení, 

podľa ktorých bol Mustafa al-Hawsawi, 

voči ktorému sa v súčasnosti vedie konanie 

pred vojenským súdom v Guantánamo 

Bay, v rámci programu pod vedením CIA 

nezákonne prevezený do Litvy, kde bol 

tajne zadržiavaný a mučený; 

F. keďže litovské orgány potvrdili svoj 

záväzok, že opätovne otvoria trestné 

vyšetrovanie účasti Litvy v programe CIA, 

ak vyjdú najavo nové skutočnosti, ale 

zatiaľ tak neurobili; keďže pripomienkami 

pre Európsky súd pre ľudské práva vo veci 

Abu Zubaydah preukázali litovské orgány 

zásadné nedostatky vo vyšetrovaní a 

nevyužitie významu nových informácií; 

keďže Litva v druhej polovici roka 2013 

predsedá Rade Európskej únie; keďže 13. 

septembra 2013 bolo litovskému 

generálnemu prokurátorovi podané trestné 

oznámenie so žiadosťou o vyšetrenie 

všetkých obvinení, podľa ktorých bol 

Mustafa al-Hawsawi, voči ktorému sa v 

súčasnosti vedie konanie pred vojenským 

súdom v Guantánamo Bay, v rámci 

programu pod vedením CIA nezákonne 

prevezený do Litvy, kde bol tajne 

zadržiavaný a mučený; keďže litovský 

generálny prokurátor rozhodol 27. 

septembra 2013 nezačať vyšetrovanie 

prípadu Mustafu al-Hawsawiho; 

Or. en 

 

 


