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Pozmeňujúci návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

Citácia 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na rozhodnutie talianskeho 

prezidenta z 5. apríla 2013 udeliť milosť 

americkému plukovníkovi Josephovi 

Romanovi, ktorý bol v Taliansku odsúdený 

za zodpovednosť pri únose Abu Omara 

v Taliansku, 

so zreteľom na rozhodnutie talianskeho 

prezidenta Giorgia Napolitana z 5. apríla 

2013 udeliť milosť americkému 

plukovníkovi Josephovi Romanovi, ktorý 

bol v Taliansku odsúdený za zodpovednosť 

pri únose Abu Omara v Taliansku, so 

zreteľom na list so žiadosťou 

o vysvetlenie, ktorý poslali prezidentovi 

Napolitanovi spravodajcovia v júli 2013,  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva talianske úrady, aby pokračovali 

vo svojom úsilí dosiahnuť spravodlivosť, 

pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv zo 

strany CIA v Taliansku, a trvali na vydaní 

Roberta Seldona Ladyho a požadovali 

vydanie ďalších 22 amerických občanov 

odsúdených v Taliansku; 

8. odsudzuje skutočnosť, že taliansky 

prezident Giorgio Napolitano udelil 

milosť americkému plukovníkovi 

Josephovi Romanovi, čo prispelo 

k všeobecnej atmosfére beztrestnosti, 

pokiaľ ide o osoby, ktoré sa podieľali na 

vydávaní väzňov a na tajných programoch 

zadržiavania pod taktovkou USA; vyzýva 

talianske úrady, aby pokračovali vo svojom 

úsilí dosiahnuť spravodlivosť, pokiaľ ide o 

porušovanie ľudských práv zo strany CIA 

v Taliansku, a trvali na vydaní Roberta 

Seldona Ladyho a požadovali vydanie 

ďalších 22 amerických občanov 

odsúdených v Taliansku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. očakáva, že z jeho vyšetrovania, ktoré 

sa týka programu sledovania Národnej 

bezpečnostnej agentúry USA a orgánov 

zapojených do sledovania v rôznych 

členských štátoch, vzídu opatrenia, ktoré 

umožnia účinný demokratický parlamentný 

dohľad nad spravodajskými službami so 

zreteľom na to, že demokratická kontrola 

týchto orgánov a ich činnosti 

prostredníctvom primeraného vnútorného, 

výkonného, nezávislého súdneho a 

parlamentného dohľadu je veľmi dôležitá; 

17. očakáva, že z jeho vyšetrovania, ktoré 

sa týka programu sledovania Národnej 

bezpečnostnej agentúry USA a orgánov 

zapojených do sledovania v rôznych 

členských štátoch a po zozbieraní 

informácií o údajných postupoch 

sledovania zo všetkých možných zdrojov, 

vzídu opatrenia, ktoré umožnia účinný 

demokratický parlamentný dohľad nad 

spravodajskými službami so zreteľom na 

to, že demokratická kontrola týchto 

orgánov a ich činnosti prostredníctvom 

primeraného vnútorného, výkonného, 

nezávislého súdneho a parlamentného 

dohľadu je veľmi dôležitá; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 23a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. žiada Komisiu, aby najneskôr do 

decembra 2014 pripravila správu o účasti 

týchto členských štátov na nelegálnom a 

tajnom programe zadržiavania a 

vydávania väzňov pod taktovkou CIA s 

cieľom zmapovať ich podiel na tomto 

programe a aby prehodnotila opatrenia, 

ktoré boli možno vykonané proti osobám, 

alebo sankcie a tresty udelené osobám, 

ktoré sa podieľali na programe; vyzýva 

Komisiu, aby podnikla potrebné opatrenia 

na odhalenie presného rozsahu účasti 

týchto členských štátov a aby tak urobila 

formou odporúčania, prostredníctvom 

ktorého sú osoby, ktoré boli odvlečené 

a zadržané v rámci tohto programu, 

identifikované a odškodnené s cieľom 

ukončiť beztrestnosť, ktorej sa naďalej 

tešia mnohí z týchto páchateľov;  

Or. en 

 

 


