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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. εκτιμώντας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες συνιστούν τεράστια παγκόσμια απειλή,
καθώς και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσουν την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας τους προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την αποτελεσματική 
συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών τους με τις υπηρεσίες πληροφοριών των 
ΗΠΑ,

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3, που 
διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά 
τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000 
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(διαγραφή) συνιστά στην ευρωπαϊκή ήπειρο κείμενο αναφοράς όχι μόνο για το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και για τα Συνταγματικά Δικαστήρια 
και τις άλλες δικαστικές αρχές των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία: Philip Claeys

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3, που 
διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά 
τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000 
(διαγραφή) συνιστά στην ευρωπαϊκή ήπειρο κείμενο αναφοράς όχι μόνο για το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και για τα Συνταγματικά Δικαστήρια 
και τις άλλες δικαστικές αρχές των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να επιτευχθεί 
θυσιάζοντας τις ίδιες τις αρχές τις οποίες επιδιώκει να καταστρέψει η 
τρομοκρατία, κυρίως ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν πρέπει να 
διακυβεύεται ποτέ· εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί με 
νομικά μέσα και πρέπει να ανατραπεί, τηρώντας παράλληλα το διεθνές και εθνικό 
δίκαιο και με υπεύθυνη στάση εκ μέρους των κυβερνήσεων και της κοινής γνώμης 
εξίσου,

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το 
δικαίωμα στη ζωή αναφέρονται στα πρώτα δύο άρθρα του προαναφερόμενου 
Χάρτη και υποβαστάζουν όλα τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ειδικότερα 
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(διαγραφή) την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή 
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης (άρθρο 4), το δικαίωμα για προστασία σε 
περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης (άρθρο 19), το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47), και ότι δεν είναι 
δυνατόν να τίθενται περιορισμοί στις αρχές αυτές ακόμη και λόγω απαιτήσεων 
ασφαλείας, σε περίοδο τόσο ειρήνης όσο και πολέμου,

Or. en

Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. εκτιμώντας ότι η διεθνής τρομοκρατία αποτελεί μια από τις κυριότερες απειλές για 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς 
κοινότητας· εκτιμώντας ότι αυτή η τρομοκρατία, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον 
θάνατο πολλών χιλιάδων ανθρώπων, μπορεί να καταπολεμηθεί επιτυχώς μόνον 
μέσω της στενής συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κρατών μελών της και των συμμάχων τους, και πρωτίστως των
Ηνωμένων Πολιτειών· τονίζοντας ότι η στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των 
μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά 
μία από τις ύψιστες προϋποθέσεις για επιτυχή καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 
λαμβάνοντας υπόψη τον άμορφο, απροσδιόριστο χαρακτήρα των τρομοκρατικών 
οργανώσεων και την ετοιμότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν την αυτοκτονία 
ως όπλο και ιδεολογικό κίνητρο, πρέπει να αναπτυχθούν νέες και καταλληλότερες 
λύσεις στο διεθνές δίκαιο, ικανές για καλύτερη ανταπόκριση στην πρόκληση της 
τρομοκρατίας, με συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων, της ΕΕ και των ΗΠΑ· 
εκτιμώντας, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την 
υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία 
τους απολαύει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο, 
περιλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφοράς σε τόπους όπου υφίσταται κίνδυνος 
βασανιστηρίων ή άλλης βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή 
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τιμωρίας,

Or. en

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo και Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως 
αυτά που προβλέπονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές σύμφωνο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων 
και τα σχετικά μέσα αυτού, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να 
εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία τους απολαύει 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο, 
περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της έκδοσης ή της μεταγωγής σε τόπους όπου 
υφίσταται κίνδυνος βασανιστηρίων ή βάναυσης μεταχείρισης,

Or. es

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. εκτιμώντας ότι το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
απαγορεύει τις αναγκαστικές εξαφανίσεις, συμπεριλαμβανόμενων των μυστικών
κρατήσεων – κατά τις οποίες τα πρόσωπα κρατούνται σε απομόνωση, χωρίς να 
αποκαλύπτονται πληροφορίες για την τύχη και την κατάστασή τους στην 
οικογένειά τους ή το κοινό, εκτός της αρμοδιότητας οιασδήποτε νομικής 
διαδικασίας,

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη E, περίπτωση 3

– της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του Σικάγου, της 7ης Δεκεμβρίου
1944, και ιδίως τα άρθρα 3,4 και 6,
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Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι μετά από περισσότερους από 4 μήνες εργασιών, η προσωρινή 
επιτροπή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαφορές στους ισχυρισμούς 
που αφορούν την κλίμακα και τη νομική βάση του προγράμματος έκδοσης των 
ΗΠΑ και την τοποθεσία των κέντρων κράτησης,

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Eβ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών, αμερικανικών και όλων των κυβερνήσεων παγκοσμίως που είναι 
αφοσιωμένες στον ίδιο σκοπό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία 
συνιστά μοναδική απειλή για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα, καθώς 
και ότι ο μεγάλος αριθμός των πτήσεων της CIA αποτελεί ένδειξη της εν λόγω 
σημαντικής, έντονης και απαραίτητης συνεργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη E γ (νέα)

Eγ. εκτιμώντας ότι ένας αποτελεσματικός διάλογος σχετικά με την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί αμοιβαίο 
σεβασμό και εμπιστοσύνη, στοιχεία που διακυβεύονται από την οργανική χρήση
της συζήτησης και την έλλειψη καλής θέλησης,

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να αντλήσουμε από τις γνώσεις του κ. de Vries 
και του κ. Solana, οι συνεισφορές των οποίων σε αυτό το αρχικό στάδιο των 
εργασιών της επιτροπής έχουν αποδειχθεί απολύτως ανεπαρκείς,

Or. it

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 1

– τις τελικές εκθέσεις του σουηδού διαμεσολαβητή1, της συνταγματικής επιτροπής του 
σουηδικού κοινοβουλίου2 και της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων3 οι οποίες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην παράνομη απαγωγή 
και έκδοση στην Αίγυπτο των Muhammed Al Zery και Ahmed Agiza,

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 1

– τις τελικές εκθέσεις του σουηδού διαμεσολαβητή, της συνταγματικής επιτροπής του 
σουηδικού κοινοβουλίου και τις αναμενόμενες εκθέσεις της επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων,

Or. nl
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Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 1 α (νέα)

– το ενημερωτικό υπόμνημα της 22ας Νοεμβρίου 2005 και της 22ας Ιανουαρίου 2006 
σχετικά με «εικαζόμενες μυστικές κρατήσεις στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης», του γερουσιαστή Dick Marty, προέδρου και εισηγητού της Επιτροπής 
Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 2

– τις δικαστικές έρευνες που διεξάγονται σε διάφορα κράτη μέλη, και ιδίως τα 
συμπεράσματα που συνήχθησαν στην Ιταλία στο πλαίσιο της έρευνας του 
αναπληρωτή εισαγγελέα του Μιλάνου1 σχετικά με την απαγωγή του αιγυπτίου
υπηκόου Abu Omar και την εν εξελίξει έρευνα στη Γερμανία από την εισαγγελία του 
Μονάχου σχετικά με την εικαζόμενη απαγωγή και κράτηση του γερμανού πολίτη
Khaled El-Masri,

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 2

– τις δικαστικές έρευνες που διεξάγονται σε διάφορα κράτη μέλη, και ιδίως τα 
συμπεράσματα που συνήχθησαν στην Ιταλία στο πλαίσιο της έρευνας του 
αναπληρωτή εισαγγελέα του Μιλάνου1 σχετικά με την παράνομη απαγωγή και 
έκδοση στην Αίγυπτο του αιγυπτίου υπηκόου Abu Omar, 

Or. en

  
1 Δικαστήριο Μιλάνου, Sezione Giudice per le indagini preliminari, αναφορές αριθ. 10838/05 R.G.N.R και

1966/05 R.G.GIP.
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Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ζ, περίπτωση 3

– τις υπό διεξαγωγή ή ήδη ολοκληρωθείσες κοινοβουλευτικές έρευνες σε αρκετά κράτη 
μέλη και υποψήφιες προς ένταξη χώρες,

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Θ, εισαγωγική πρόταση και περίπτωση 1

Θ. εκτιμώντας ότι (διαγραφή) αυτή η πρώτη φάση των εργασιών της προσωρινής 
επιτροπής κατέστησε δυνατή τη σύνθεση ενός φακέλου πληροφοριών 
προερχόμενων, ειδικότερα:

- από τις ακροάσεις που διεξήχθησαν στις 13 και 23 Φεβρουαρίου, στις 6, 13, 21 και 23 
Μαρτίου, (διαγραφή) στις 20 και 25 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2006 με δικηγόρους, 
δημοσιογράφους, αντιπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, εικαζόμενα θύματα 
"κατ’εξαίρεση παραδόσεων" (διαγραφή) αντιπροσώπους των δημοσίων αρχών των 
κρατών μελών και αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,

Or. fr

Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Θ, εισαγωγική διατύπωση

Θ. εκτιμώντας ότι προκύπτουν παρόμοιες ενδείξεις, όχι όμως στοιχεία, από την πρώτη 
φάση των εργασιών της προσωρινής επιτροπής, και ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Θ, εισαγωγική διατύπωση

Θ. εκτιμώντας ότι προκύπτουν συγκλίνουσες υποψίες από την πρώτη φάση των 
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εργασιών της προσωρινής επιτροπής, και ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Θ, περίπτωση 2 α (νέα)

– από δηλώσεις των αντιπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την 
αναγνωρισθείσα πρακτική «παράδοσης» εκ μέρους τους,

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. εκτιμώντας ότι, ελλείψει εξουσίας διεξαγωγής ημιδικαστικών ερευνών και ενόψει 
της εικαζόμενης δραστηριότητας των υπηρεσιών πληροφοριών η οποία τηρείται 
μυστική από τις εθνικές αρχές, η προσωρινή επιτροπή έχει ωστόσο επιτύχει εκ 
πρώτης όψεως να αποδείξει ότι έχουν λάβει χώρα παράνομες πρακτικές επί της 
ευρωπαϊκής επικράτειας οι οποίες πλήττουν τους ευρωπαίους πολίτες και 
κατοίκους και έχει συνεπώς μεταθέσει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ευθύνη να 
αποδείξουν εάν έχουν πράγματι εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ και την ΕΣΔΑ, 

Or. en

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Θβ. εκτιμώντας ότι οι απαντήσεις που εδόθησαν από τον κ. de Vries, συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον κ. Solana, Ύπατο Εκπρόσωπο 
για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, έδειξαν ότι δεν 
υπάρχει καμία απόδειξη για τυχόν παραβιάσεις του εθνικού, ευρωπαϊκού ή 
διεθνούς δικαίου στην ΕΕ από τη CIA,

Or. en
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι οι μέχρι τούδε εργασίες της προσωρινής επιτροπής ενισχύουν μόνον 
ως ένα σημείο την ορθότητα του σκεπτικού της απόφασης της 18ης Ιανουαρίου 2006 
για τη σύστασή της και καταδεικνύουν (διαγραφή) επίσης ότι οι συλλεχθείσες 
πληροφορίες απαντώνται ήδη σε μεγάλο βαθμό στα πολυάριθμα άρθρα σχετικά με 
το ίδιο θέμα που δημοσιεύονται στον διεθνή τύπο,

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. εκτιμώντας ότι, στο παρόν ψήφισμα, ως «ευρωπαϊκές χώρες» πρέπει να νοούνται 
τα κράτη μέλη, και οι προσχωρούσες, υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες, όπως 
περιγράφεται στην εντολή της προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση 
ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση 
ατόμων που εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2006,
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Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)

ΙΑβ. εκτιμώντας ότι το παρόν ψήφισμα καλύπτει τρεις διαφορετικούς τύπους ρύθμισης 
τους οποίους φαίνεται να διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες:

- κατ’ εξαίρεση παράδοση, κατά την οποία τα πρόσωπα μεταφέρονται σε άλλη 
κυβέρνηση για ανάκριση·

- μυστική κράτηση, κατά την οποία τα πρόσωπα μεταφέρονται σε τοποθεσίες υπό 
τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών· και

- κράτηση διά πληρεξουσίου, κατά την οποία τα πρόσωπα μεταφέρονται υπό 
κράτηση τρίτης χώρας κατ’ εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών· αν και δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την κράτηση προσώπων σε ευρωπαϊκή χώρα κατ’ εντολή 
των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ πιθανόν ότι έχουν διέλθει πρόσωπα από 
ευρωπαϊκές χώρες καθ’ οδόν προς τέτοιους χώρους κράτησης,

Or. en

Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης κατόπιν της έρευνας που διεξήχθη δυνάμει του άρθρου 52 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1

1. παρά τον περιστασιακό χαρακτήρα των στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
ψήφισμα, συμμερίζεται τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης κατόπιν της έρευνας που διεξήχθη δυνάμει του άρθρου 52 της 



PE 374.151v02-00 12/62 AM\616414EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 34
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επικροτεί το έργο του Dick Marty, εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την 
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της προσωρινής επιτροπής και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες 
των μυστικών υπηρεσιών φαίνονται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο του δημοκρατικού 
ελέγχου σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης, πράγμα που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση 
καλύτερων ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες ξένων μυστικών 
υπηρεσιών στο έδαφός τους καθώς και σε ξένες στρατιωτικές βάσεις, φρονεί δε ότι 
θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως νομοθετικά μέτρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταστεί περισσότερο διαφανής η 
δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών ·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες 
των μυστικών υπηρεσιών φαίνονται ανεπαρκείς σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης, 
πράγμα που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση καλύτερων ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τις δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών στο έδαφός τους, φρονεί δε ότι θα 
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πρέπει να θεσπιστούν κανόνες συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών 
φαίνονται ανεπαρκείς στα (διαγραφή) κράτη μέλη της Ένωσης, πράγμα που καθιστά 
αναγκαία τη θέσπιση καλύτερων ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες 
ξένων μυστικών υπηρεσιών στο έδαφός τους (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανόνες κοινοβουλευτικού ελέγχου που 
διέπουν τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών φαίνονται ανεπαρκώς 
διαφανείς σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης, πράγμα που καθιστά αναγκαία τη 
θέσπιση καλύτερων ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες ξένων μυστικών 
υπηρεσιών στο έδαφός τους· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει απορριφθεί έως τώρα η πρόσβαση στο 
πλήρες κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου του NATO που εγκρίθηκε την 4η
Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της Συνθήκης της 
Ουάσιγκτον· υπενθυμίζει ότι η δήλωση στον τύπο στην οποία προέβη ο πρώην
Γενικός Γραμματέας Λόρδος Robertson αναφέρει ότι η απόφαση προβλέπει ότι οι 
σύμμαχοι «παρέχουν γενικές άδειες υπερπτήσης για τα αεροσκάφη των Ηνωμένων 
Πολιτειών και τα υπόλοιπα συμμαχικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις της εναέριας κυκλοφορίας και τις εθνικές διαδικασίες, για στρατιωτικές 
πτήσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας» και «παρέχουν 
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πρόσβαση για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους συμμάχους σε λιμένες 
και αεροδρόμια στην επικράτεια των κρατών που ανήκουν στο NATO για 
επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του ανεφοδιασμού, 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες»· τονίζει ότι τα περιεχόμενα και η εφαρμογή 
της απόφασης δεν είναι σαφή· καλεί επειγόντως το NATO να παράσχει πρόσβαση 
στο πλήρες κείμενο της απόφασης προκειμένου να αποσαφηνιστεί το θέμα·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 40
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. αναγνωρίζει ότι εάν το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό ήταν σε θέση να πληροφορηθεί
την κλίμακα και τη σοβαρότητα των επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών των 
ΗΠΑ, θα εναπόκειτο στον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία ορισμένων μέσων 
και τις έρευνες των μη κυβερνητικών οργανώσεων· επισημαίνει ότι η διαπίστωση 
των γεγονότων έδειξε ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας δεν 
αποτρέπουν στο ελάχιστο τις παράνομες ενέργειες εκ μέρους μυστικών υπηρεσιών
τρίτων χωρών·

Or. es

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 41
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν έως τώρα 
τηρήσει επιφυλακτική στάση έναντι της επιτροπής και έχουν αγνοήσει σταθερά τα 
επανειλημμένα αιτήματά της για επίσημη συνδρομή·

Or. it

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 42
Παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έως τώρα καμία από τις προσεγγισθείσες 
αρμόδιες αρχές δεν έχει συμμορφωθεί με το αίτημα πρόσβασης της επιτροπής στο
πλήρες κείμενο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τις χώρες του NATO στις 4 
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Οκτωβρίου 2001, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, για την 
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας·

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford και Cecilia Malmström

Τροπολογία 43
Παράγραφος 3 ε (νέα)

3ε. κατανοεί τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών
των κρατών μελών της ΕΕ και των συμμάχων της, τονίζει όμως ότι αυτού του 
είδους η συνεργασία δεν πρέπει να συγχέεται με την εγκατάλειψη της κυριαρχίας 
της ευρωπαϊκής επικράτειας και του εναέριου χώρου προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στις ξένες υπηρεσίες να διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις με πλήρη 
ατιμωρησία και εκτός κάθε πολιτικού και δικαστικού ελέγχου·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 44
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 3

Όσον αφορά τις (διαγραφή) έκνομες παραδόσεις (διαγραφή) που διενεργούνται από 
την CIA (διαγραφή) 

Or. de

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 45
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 3

Όσον αφορά τις παράνομες συλλήψεις, απομακρύνσεις, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις 
που διενεργούνται από την CIA, άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ ή (διαγραφή) υπηρεσίες 
ασφαλείας τρίτων χωρών

Or. en
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Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 46
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 3

Όσον αφορά τις μυστικές συλλήψεις, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις που διενεργούνται 
από την CIA, άλλους φορείς ή υπηρεσίες των ΗΠΑ ή από άλλες υπηρεσίες ασφαλείας 
τρίτων χωρών

Or. fr

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 47
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 3

Όσον αφορά τις μυστικές συλλήψεις, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις που εικάζεται ότι 
διενεργούνται από την CIA ή από άλλες υπηρεσίες ασφαλείας τρίτων χωρών

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 48
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, βάσει στοιχείων που έχουν ήδη 
αποκαλυφθεί στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και από τις εργασίες της 
προσωρινής επιτροπής, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στο πλαίσιο της 
αναπόφευκτης καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν σημειωθεί επανειλημμένες, 
σοβαρές και απαράδεκτες παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως έναντι της Ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Συμφώνου ατομικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 49
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, βάσει στοιχείων που έχουν ήδη 
αποκαλυφθεί στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και από τις εργασίες της 
προσωρινής επιτροπής, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στο πλαίσιο της 
αναπόφευκτης καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν ενδεχομένως σημειωθεί 
(διαγραφή) παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως έναντι της 
Ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά των βασανιστηρίων και του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 50
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, βάσει στοιχείων που έχουν ήδη 
αποκαλυφθεί στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και από τις εργασίες της 
προσωρινής επιτροπής, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στο πλαίσιο της 
αναπόφευκτης καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν ενδεχομένως σημειωθεί 
(διαγραφή) παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 52
Παράγραφος 5

5. έχει σχηματίσει την πεποίθηση βάσει στοιχείων που υποβλήθηκαν στην προσωρινή 
επιτροπή ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υπήρξαν 
άμεσα υπεύθυνες για την παράνομη σύλληψη, απομάκρυνση, απαγωγή και κράτηση 
υπόπτων τρομοκρατών στο έδαφος κρατών μελών και προσχωρουσών και 
υποψήφιων προς ένταξη χωρών, καθώς και για έκνομες παραδόσεις, μεταξύ άλλων,
ευρωπαίων υπηκόων ή κατοίκων·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 53
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι η CIA έχει, επανειλημμένα, απαγάγει υποτιθέμενους τρομοκράτες
στο έδαφος κρατών μελών, τους έχει μεταφέρει μυστικά σε τρίτες χώρες 
χρησιμοποιώντας υποτιθέμενες πτήσεις πολιτικής αεροπορίας και τους έχει 
παραδώσει στις χώρες αυτές προκειμένου να υποβληθούν σε ανάκριση από τις 
αρχές των εν λόγω χωρών υπό την εποπτεία της CIA, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης· 
καταδικάζει τις ενέργειες αυτές ως κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 54
Παράγραφος 5

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι στις τρεις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στις 
παραγράφους 8, 9 και 10 η CIA υπήρξε πιθανότατα υπεύθυνη για την παράνομη 
απαγωγή και κράτηση υποτιθέμενων τρομοκρατών στο έδαφος κρατών μελών, καθώς 
και για έκνομες παραδόσεις, σε αρκετές δε περιπτώσεις ενδέχεται να επρόκειτο για 
ευρωπαίους υπηκόους 

Or. it
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Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo και Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 55
Παράγραφος 5

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι η CIA υπήρξε, επανειλημμένα, σαφώς υπεύθυνη 
για την παράνομη απαγωγή και κράτηση υποτιθέμενων τρομοκρατών στο έδαφος 
κρατών μελών, καθώς και για έκνομες παραδόσεις, πρακτική η οποία αντιβαίνει στο 
διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε πολλές δε περιπτώσεις επρόκειτο για 
ευρωπαίους υπηκόους 

Or. es

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι η CIA ή άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ υπήρξαν, 
επανειλημμένα, σαφώς υπεύθυνες για την παράνομη απαγωγή και κράτηση 
υποτιθέμενων τρομοκρατών στο έδαφος κρατών μελών, καθώς και για έκνομες 
παραδόσεις, σε πολλές δε περιπτώσεις επρόκειτο για ευρωπαίους υπηκόους 

Or. fr

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι η CIA υπήρξε, επανειλημμένα, σαφώς υπεύθυνη 
για την (διαγραφή) απαγωγή και κράτηση υποτιθέμενων τρομοκρατών στο έδαφος 
κρατών μελών, καθώς και για έκνομες παραδόσεις, σε λίγες δε περιπτώσεις επρόκειτο 
για ευρωπαίους υπηκόους 

Or. en

Τροπολογία: Philip Claeys

Τροπολογία 58
Παράγραφος 5

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι η CIA φάνηκε, επανειλημμένα, (διαγραφή)
υπεύθυνη για την παράνομη απαγωγή και κράτηση υποτιθέμενων τρομοκρατών στο 



PE 374.151v02-00 20/62 AM\616414EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

έδαφος κρατών μελών, καθώς και για έκνομες παραδόσεις, σε πολλές δε περιπτώσεις 
επρόκειτο για ευρωπαίους υπηκόους 

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 59
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει, βάσει αξιόπιστων στοιχείων που υποβλήθηκαν 
στην Προσωρινή επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη 
CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, ότι έχουν σημειωθεί 
παράνομες απαγωγές υποτιθέμενων τρομοκρατών σε ευρωπαϊκές χώρες με στόχο 
τη μεταφορά των εν λόγω προσώπων σε χώρες όπου είναι πιθανόν να υποστούν 
βασανιστήρια και ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, επρόκειτο για ευρωπαίους 
κατοίκους·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 60
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συμφωνίες συνεννόησης μεταξύ των 
ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών παραμένουν μυστικές για την προσωρινή επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία: Philip Claeys

Τροπολογία 61
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

6. απορρίπτει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" ως παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· θεωρεί απαραίτητο σε 
αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά τις πολλές πτυχές της τρομοκρατίας οι οποίες συχνά 
δύσκολα εξακριβώνονται με τη χρήση των επί του παρόντος διαθέσιμων νομικών 
μέσων, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν από 
κοινού νέα νομικά μέσα και μεθόδους προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα 
στους συμμάχους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την τρομοκρατία στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου· καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει σε αυτό το πλαίσιο 
τη συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες·

Or. en

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6

6. καταδικάζει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" που σκοπό έχουν να 
εξασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι δεν προσάγονται σε δίκη, αλλά παραδίδονται σε 
στρατιωτικά κέντρα κράτησης των ΗΠΑ ή της CIA εκτός της εδαφικής 
δικαιοδοσίας των ΗΠΑ ή μεταφέρονται υπό κράτηση της μυστικής αστυνομίας ή 
των υπηρεσιών πληροφοριών τρίτων χωρών προκειμένου να υποβληθούν σε 
ανακρίσεις ή φυλάκιση (συχνά για τις ΗΠΑ διά πληρεξουσίου)· θεωρεί την 
κατ’ εξαίρεση παράδοση σε τόπους όπου ενδημούν οι πρακτικές βασανισμού 
παραβίαση της αρχής της «μη αποπομπής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων· θεωρεί ανεπαρκείς τις 
πρακτικές ορισμένων κυβερνήσεων που περιορίζουν τις ευθύνες τους ζητώντας 
διπλωματικές διαβεβαιώσεις, καθότι η μέθοδος αυτή απεδείχθη αναποτελεσματική 
και δεν παρέχει το επίπεδο προστασίας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 64
Παράγραφος 6

6. καταδικάζει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" που σκοπό έχουν να 
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εξασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι δεν προσάγονται σε δίκη, αλλά μεταφέρονται σε τρίτες
χώρες προκειμένου να υποβληθούν σε ανακρίσεις, μεταξύ άλλων και με τη χρήση 
βασανιστηρίων, και να φυλακιστούν σε εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχο των 
Ηνωμένων Πολιτειών ή των τοπικών αρχών· θεωρεί ανεπαρκείς τις πρακτικές 
ορισμένων κυβερνήσεων που περιορίζουν τις ευθύνες τους ζητώντας διπλωματικές 
διαβεβαιώσεις, καθότι η μέθοδος αυτή απεδείχθη αναποτελεσματική και δεν παρέχει 
το επίπεδο προστασίας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 65
Παράγραφος 6

6. καταδικάζει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" για λόγους βασανισμού
που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι δεν προσάγονται σε δίκη, αλλά 
παραδίδονται σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών προκειμένου να υποβληθούν σε 
ανακρίσεις ή φυλάκιση σε τόπους που βρίσκονται υπό τον πιθανό έλεγχο των 
Ηνωμένων Πολιτειών· θεωρεί ανεπαρκείς τις πρακτικές ορισμένων κυβερνήσεων που 
περιορίζουν τις ευθύνες τους ζητώντας διπλωματικές διαβεβαιώσεις που συντελούν 
στους βασανισμούς, καθότι η μέθοδος αυτή (διαγραφή) δεν παρέχει πιθανώς το 
επίπεδο προστασίας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 66
Παράγραφος 6

6. καταδικάζει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" που σκοπό έχουν να 
εξασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι δεν προσάγονται σε δίκη, αλλά παραδίδονται σε 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών προκειμένου να υποβληθούν σε ανακρίσεις ή φυλάκιση σε 
τόπους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών· θεωρεί, όπως 
αναφέρθηκε ήδη στα συμπεράσματα που συνήγαγε ο Manfred Nowak, ο ειδικός 
εισηγητής επί του ζητήματος των βασανιστηρίων, απαράδεκτες τις πρακτικές 
ορισμένων κυβερνήσεων που περιορίζουν τις ευθύνες τους ζητώντας διπλωματικές 
διαβεβαιώσεις από χώρες όπου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι εκτελούνται 
βασανιστήρια, καθότι η μέθοδος αυτή απεδείχθη αναποτελεσματική, δεν παρέχει το 
επίπεδο προστασίας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ισοδυναμεί με καταστρατήγηση της απόλυτης απαγόρευσης των 
βασανιστηρίων και της αποπομπής·
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Or. en

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 67
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί τις διπλωματικές διαβεβαιώσεις, στον βαθμό που απαιτούν εξαίρεση από 
τον κανόνα, σιωπηρή αναγνώριση της ύπαρξης βασανιστηρίων σε τρίτες χώρες και 
ως εκ τούτου ότι αντιβαίνουν στις ευθύνες της ΕΕ όπως ορίζονται στις 
«κατευθυντήριες γραμμές της κοινοτικής πολιτικής προς τρίτες χώρες όσον αφορά 
τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους βάναυσης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας», οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Απριλίου
2001·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 68
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. εκφράζει την αναστάτωσή του για τη μαρτυρία που κατέθεσε στην προσωρινή 
επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη 
μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων ο καναδός πολίτης Maher Arar, ο 
οποίος, παρά την αθωότητά του, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε 
από τη CIA μέσω ευρωπαϊκού αεροδρομίου και κρατήθηκε επί έντεκα μήνες στη 
Συρία όπου υποβλήθηκε σε βασανιστήρια·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 69
Παράγραφος 7

7. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι όλο το έως τώρα έργο της προσωρινής 
επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη 
μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων φαίνεται να υποδεικνύει ότι η CIA 
έχει χρησιμοποιήσει εταιρείες προκάλυμμα προκειμένου να παρακάμψει τις νομικές 
υποχρεώσεις των κρατικών αεροσκαφών, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση του 
Σικάγο, παρέχοντας τη δυνατότητα παράνομης μεταφοράς προσώπων ύποπτων για 
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τρομοκρατία σε κράτη (μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και το 
Αφγανιστάν) που είναι ευρέως γνωστό ότι κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά τις 
ανακρίσεις, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 70
Παράγραφος 7

7. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις (διαγραφή) μέχρι τώρα εργασίες
της προσωρινής επιτροπής, ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος και οι αερολιμένες έχουν 
χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη που ανήκουν στη CIA ή εκμισθωμένα (διαγραφή)
από πλασματικές αεροπορικές εταιρίες είτε από κανονικές επιχειρήσεις, (διαγραφή)
σε μυστικές απαγωγές, κρατήσεις και παραδόσεις προσώπων ύποπτων τρομοκρατίας
υπό τον έλεγχο της CIA ή του αμερικανικού στρατού ή σε άλλα κράτη όπου 
ενδεχομένως αντιμετώπισαν βασανιστήρια ή βάναυση, απάνθρωπη ή ταπεινωτική
μεταχείριση ή τιμωρία· όπως αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ1, 
ορισμένες εξ αυτών των χωρών, π.χ. η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και το 
Αφγανιστάν (διαγραφή) συχνά κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά τις ανακρίσεις
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 71
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις όλων των μέχρι τώρα εργασιών 
της προσωρινής επιτροπής, η CIA, χρησιμοποιώντας ιδιωτικά αεροσκάφη (διαγραφή)
έχει προβεί σε μυστικές απαγωγές, κρατήσεις και παραδόσεις προσώπων ύποπτων 
τρομοκρατίας, τα οποία παρέδωσε σε άλλα κράτη (μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η 
Ιορδανία, η Συρία και το Αφγανιστάν) που συχνά κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά 
τις ανακρίσεις, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ, χωρίς πλήρεις 
εγγυήσεις για τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

  
1 Βλ. τις εκθέσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 72
Παράγραφος 7

7. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι (διαγραφή) η CIA, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη 
εκμισθωμένα είτε από πλασματικές αεροπορικές εταιρίες είτε από κανονικές 
επιχειρήσεις, εικάζεται πως έχει προβεί σε μυστικές απαγωγές, κρατήσεις και 
παραδόσεις προσώπων ύποπτων τρομοκρατίας, τα οποία παρέδωσε σε άλλα κράτη 
(μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και το Αφγανιστάν) που συχνά 
κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά τις ανακρίσεις, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι έως σήμερα εργασίες της 
προσωρινής επιτροπής δεν έχουν συναγάγει στοιχεία για τους εν λόγω ισχυρισμούς, 
ούτε, δυστυχώς, μπόρεσε να τους αντικρούσει·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 73
Παράγραφος 7

7. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις όλων των μέχρι τώρα 
εργασιών της προσωρινής επιτροπής, η CIA, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη 
εκμισθωμένα είτε από πλασματικές αεροπορικές εταιρίες είτε από κανονικές 
επιχειρήσεις, έχει προβεί σε μυστικές απαγωγές, κρατήσεις και παραδόσεις προσώπων 
ύποπτων τρομοκρατίας, τα οποία παρέδωσε σε άλλα κράτη (μεταξύ των οποίων η 
Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και το Αφγανιστάν) που συχνά κάνουν χρήση 
βασανιστηρίων κατά τις ανακρίσεις, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ· υπογραμμίζει όσον αφορά την πρακτική των βασανιστηρίων στις εν λόγω 
χώρες, την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει των συμφωνιών που 
συνάφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

Or. nl

Τροπολογία: Jas Gawronski και Simon Coveney

Τροπολογία 74
Παράγραφος 7

7. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις ορισμένων εκ των έως
τώρα εργασιών της προσωρινής επιτροπής, μια υπηρεσία πληροφοριών, πιθανώς η 
CIA, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη εκμισθωμένα είτε από πλασματικές αεροπορικές 
εταιρίες είτε από κανονικές επιχειρήσεις, έχει προβεί κατά τα φαινόμενα σε μυστικές 
απαγωγές, κρατήσεις και παραδόσεις προσώπων ύποπτων τρομοκρατίας, τα οποία 



PE 374.151v02-00 26/62 AM\616414EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

παρέδωσε σε άλλα κράτη (μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και το 
Αφγανιστάν) που συχνά κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά τις ανακρίσεις, όπως 
αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ·

Or. it

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 75
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. επισημαίνει τον ισχυρισμό του Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε από τους Gijs de 
Vries και Javier Solana, ότι δεν υπάρχουν καθοριστικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση πτήσεων έκνομης παράδοσης, παρά την προφορική μαρτυρία και 
τις γραπτές καταθέσεις για το αντίθετο από τα εικαζόμενα θύματα κατ’ εξαίρεση 
παράδοσης, δικηγόρους, δημοσιογράφους και αντιπροσώπους των δημόσιων 
αρχών των κρατών μελών και παρά την παραδοχή στις 5 Δεκεμβρίου 2005 από την 
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice ότι «οι έκνομες παραδόσεις 
καθιστούν ανενεργούς τους τρομοκράτες και σώζουν ζωές»·

Or. en

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo και Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 76
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διορθώσουν πάραυτα την κατάφωρη 
ασυνέπεια που υφίσταται, αφενός, στην έκκληση και στην υποστήριξη του 
αξιέπαινου βήματος για την παροχή δημοκρατικών διασφαλίσεων στις πρακτικές 
και τα συστήματα των τρίτων χωρών και, αφετέρου, στην εκ πράξεως ή 
παραλείψεως ενθάρρυνση ορισμένων τρίτων χωρών να διαπράξουν αξιόμεμπτες 
πράξεις που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός το οποίο αποτελεί το 
συμπέρασμα που συνήχθη, μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία που αφορούν το 
Ουζμπεκιστάν·

Or. es



AM\616414EL.doc 27/62 PE 374.151v02-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 77
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. καταδικάζει το γεγονός ότι οι κατ’ εξαίρεση παραδόσεις χρησιμοποιούνται στην 
εσκεμμένη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας με κάθε μέσο, νόμιμο ή παράνομο, ευνοώντας την ασφάλεια εις 
βάρος του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του απαραβίαστου
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

Or. it

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 78
Παράγραφος 7 δ (νέα)

7δ. τονίζει κατηγορηματικά ότι ο διευθυντής της EUROPOL, κ. Ratzel, δήλωσε σε μια 
συνέντευξη στην αυστριακή εφημερίδα «Der Standard» (09.05.06) ότι η EUROPOL 
δεν αντάλλαξε ουδεμία επιχειρησιακή πληροφορία με τη CIA·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 79
Παράγραφος 7 ε (νέα)

7ε επικροτεί την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του αμερικανικού κογκρέσου, 
το οποίο εφάρμοσε την τροπολογία McCain, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της 
καλύτερης προστασίας των υποτιθέμενων τρομοκρατών από παράνομη 
μεταχείριση εκ μέρους των κρατικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 80
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 7

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη να είναι, εκ πράξεως ή παραλείψεως, ενεχόμενα 
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σε μυστικές συλλήψεις, απαγωγές, απελάσεις, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις, ή να έχουν 
καταστεί συνένοχα σε τέτοιες ενέργειες 

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 81
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 7

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη να είναι, εκ πράξεως ή παραλείψεως, ενεχόμενα 
σε εικαζόμενες μυστικές συλλήψεις, απαγωγές, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις, ή να 
έχουν καταστεί συνένοχα σε τέτοιες ενέργειες 

Or. it

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 82
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 7

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη και οι προσχωρούσες και υποψήφιες προς
ένταξη χώρες να είναι, εκ πράξεως ή παραλείψεως, ενεχόμενες σε παράνομες συλλήψεις, 
εκτοπίσεις, απαγωγές, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις, ή να έχουν καταστεί συνένοχοι σε 
τέτοιες ενέργειες 

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 83
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 7

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη, οι προσχωρούσες, ή υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες να είναι, εκ πράξεως ή παραλείψεως, ενεχόμενες σε (διαγραφή) απαγωγές και έκνομες 
παραδόσεις (διαγραφή) ή να έχουν καταστεί συνένοχοι σε τέτοιες ενέργειες

Or. de
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford και Cecilia Malmström

Τροπολογία 84
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ως μη αληθοφανές, βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν 
συλλεγεί μέχρι σήμερα, το ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση 
των δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους 
(διαγραφή)· δεν θεωρεί ιδίως καθόλου αληθοφανές το γεγονός ότι μπορούν να έχουν 
πραγματοποιηθεί αρκετές εκατοντάδες πτήσεις στον εναέριο χώρο αρκετών 
κρατών μελών, και αντίστοιχος αριθμός κινήσεων από και προς ευρωπαϊκούς 
αερολιμένες, χωρίς να λάβουν γνώση ούτε οι υπηρεσίες ασφαλείας ούτε οι 
υπηρεσίες πληροφοριών, και χωρίς καν να ερωτηθούν οι ανώτεροι υπάλληλοι των 
εν λόγω υπηρεσιών για τη σχέση μεταξύ αυτών των πτήσεων και της πρακτικής 
της κατ’ εξαίρεση παράδοσης·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 85
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ως μη αληθοφανές, βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν 
συλλεγεί μέχρι σήμερα, το ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση 
των δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους και 
στον εναέριο χώρο ή τους αερολιμένες τους· επισημαίνει ότι η εν λόγω εικασία 
στηρίζεται από το γεγονός ότι ανώτερα αμερικανικά κυβερνητικά στελέχη 
ανέκαθεν υποστήριζαν ότι ενεργούσαν χωρίς να παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία 
των ευρωπαϊκών χωρών· καταδικάζει το γεγονός, έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
των δικαστικών και δημοσιογραφικών ερευνών και των μαρτυριών και των 
εξετασθέντων τεκμηρίων, ότι (διαγραφή) ο αιγύπτιος υπήκοος Abu Omar απήχθη
από πράκτορες της CIA στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003 και εν συνεχεία 
οδηγήθηκε στο Aviano και μετέπειτα στο Ramstein και ότι η επιχείρηση
διοργανώθηκε και εκτελέσθηκε χωρίς τη βοήθεια άλλων πρακτόρων πληροφοριών 
και των ιταλών καραμπινιέρι·

Or. it
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Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 86
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ως μη αληθοφανές, χωρίς, ωστόσο, να διαθέτει σαφείς αποδείξεις, το ότι 
ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση των δραστηριοτήτων έκνομης 
παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους και στον εναέριο χώρο ή τους 
αερολιμένες τους· θεωρεί επίσης ως μη αληθοφανές, έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
των δικαστικών ερευνών, των μαρτυριών και των εξετασθέντων τεκμηρίων, ότι η 
απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου Abu Omar, από πράκτορες της CIA στο Μιλάνο στις 
17 Φεβρουαρίου 2003, διοργανώθηκε και εκτελέσθηκε χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση των ιταλικών κυβερνητικών αρχών ή υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 87
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ως μη αληθοφανές, βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν 
συλλεγεί μέχρι σήμερα, το ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση 
των δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους και 
στον εναέριο χώρο ή τους αερολιμένες τους· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν 
έως τώρα συγκεκριμένα αδιάσειστα στοιχεία τα οποία να στηρίζουν αυτήν την 
πεποίθηση·

Or. it

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 88
Παράγραφος 8

8. θεωρεί (διαγραφή), βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν συλλεγεί 
μέχρι σήμερα, (διαγραφή) ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδεχομένως να
είχαν γνώση των δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο 
έδαφός τους και στον εναέριο χώρο ή τους αερολιμένες τους· θεωρεί επίσης 
(διαγραφή), έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δικαστικών ερευνών, των 
μαρτυριών και των εξετασθέντων τεκμηρίων, ότι η απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου 
Abu Omar, από πράκτορες της CIA στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, 
διοργανώθηκε και εκτελέσθηκε ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των 
ιταλικών κυβερνητικών αρχών ή υπηρεσιών ασφαλείας·

Or. en
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Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 89
Παράγραφος 8

8. θεωρεί λιγότερο πιθανό, βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν 
συλλεγεί μέχρι σήμερα, το ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση 
των δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους και 
στον εναέριο χώρο ή τους αερολιμένες τους· θεωρεί επίσης πιθανό, έχοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των δικαστικών ερευνών, των μαρτυριών και των εξετασθέντων 
τεκμηρίων, ότι η απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου Abu Omar, από πράκτορες της CIA 
στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, διοργανώθηκε και εκτελέσθηκε χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση των ιταλικών κυβερνητικών αρχών ή υπηρεσιών ασφαλείας·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικές διαφορές στους ισχυρισμούς 
που αφορούν την κλίμακα και τη νομική βάση του αμερικανικού προγράμματος 
παράδοσης και την τοποθεσία των κέντρων κράτησης καθιστά αδύνατη την 
απόδειξη οιουδήποτε συγκεκριμένου περιστατικού·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford και Cecilia Malmström

Τροπολογία 90
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. θεωρεί επίσης ως μη αληθοφανές, υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των 
δικαστικών ερευνών και των μαρτυριών και των εξετασθέντων εγγράφων
τεκμηρίωσης, ότι η απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου Abu Omar, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από πράκτορες της CIA στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, 
μπορεί να διοργανώθηκε και να εκτελέσθηκε χωρίς πρότερη ενημέρωση προς τις 
κυβερνητικές αρχές ή τις ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 91
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. καλεί την ιταλική κυβέρνηση, εικάζοντας ότι οι συνθήκες οι οποίες υποκίνησαν την 
προηγούμενη απόφαση δεν φαίνεται να ισχύουν πλέον, να ζητήσει την παράδοση 
των 22 πρακτόρων της CIA που εμπλέκονται στην απαγωγή του Abu Omar 
προκειμένου να στηρίξει τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες και να βοηθήσει 
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στην αποκατάσταση της αλήθειας·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 92
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. επικροτεί την κοινοβουλευτική έρευνα στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο
και αναμένει τα τελικά αποτελέσματα της επιτροπής ερευνών του·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 93
Παράγραφος 8 δ (νέα)

8δ. υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερο δημοκρατικό και δικαστικό έλεγχο των 
κοινοτικών αντιτρομοκρατικών μέτρων· εκφράζει την ανησυχία του ότι ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ και ο συντονιστής της ΕΕ για την αντιτρομοκρατία 
απέτυχαν να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο ζητώντας πληροφορίες από τα 
κράτη μέλη· είναι της γνώμης ότι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να ασχολείται συστηματικά με την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της 
και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το εν λόγω θέμα·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 94
Παράγραφος 8 ε (νέα)

8ε. πιστεύει ότι η συμπεριφορά της ιταλικής κυβέρνησης δεν ήταν ικανοποιητική και 
δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
θεωρεί συγκεκριμένα ότι οι πολιτικές ενέργειες του πρώην ιταλού υπουργού 
Δικαιοσύνης, που δεν προέβη στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την παράδοση των 22
πρακτόρων της CIA που τελούν υπό την έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου 
σχετικά με την απαγωγή του Abu Omar, απέτρεψαν την αποκάλυψη της αλήθειας 
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και παρεμπόδισαν τη δικαστική έρευνα·

Or. it

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 95
Παράγραφος 8 στ (νέα)

8στ. καλεί τον μελλοντικό οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν την παράδοση εικαζόμενων υπόπτων 
τρομοκρατίας από κράτη μέλη σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 96
Παράγραφος 9

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές απέπεμψαν τους 
αιγυπτίους υπηκόους Mohammed Al Zary και Ahmed Agiza και τους παρέδωσαν 
στους πράκτορες της CIA με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στην Αίγυπτο
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 97
Παράγραφος 9

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές εκτόπισαν τους 
αιγυπτίους υπηκόους Mohammed Al Zary και Ahmed Agiza και τους παρέδωσαν σε 
αμερικανούς πράκτορες (διαγραφή) με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στην Αίγυπτο, 
παρά τις σαφείς ενδείξεις για ενδεχόμενα βασανιστήρια ή άλλη βάναυση, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

Or. en
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Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 98
Παράγραφος 9

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές απέπεμψαν τους 
αιγυπτίους υπηκόους Mohammed Al Zary και Ahmed Agiza και τους παρέδωσαν 
στους πράκτορες της CIA με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στην Αίγυπτο, ενώ είχαν 
πιθανώς επίγνωση των κινδύνων που διέτρεχαν οι άνθρωποι αυτοί να υποστούν 
(διαγραφή) απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 99
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σουηδικό κράτος εγκατέλειψε τον 
έλεγχο της επιβολής του νόμου στις 18 Δεκεμβρίου 2001 στο αεροδρόμιο της
Bromma κατά την εκτέλεση της κυβερνητικής απόφασης να απελάσει δύο 
αιγυπτίους υπηκόους, τον Mohammed Al Zary και τον Ahmed Agiza, και 
επιτρέποντας σε αμερικανικά όργανα να ασκήσουν δημόσια εξουσία σε σουηδικό 
έδαφος, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τον σουηδό κοινοβουλευτικό 
διαμεσολαβητή, δεν συνάδει με τη σουηδική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 100
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απέλαση από τη Σουηδία των αιγυπτίων 
υπηκόων Mohammed Al Zary και Ahmed Agiza, τον Δεκέμβριο του 2001, 
βασίστηκε αποκλειστικά σε διπλωματικές διαβεβαιώσεις από την αιγυπτιακή 
κυβέρνηση, χωρίς αποτελεσματικές διασφαλίσεις όσον αφορά τα βασανιστήρια·

Or. en
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Τροπολογία: Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, 
Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Τροπολογία 101
Παράγραφος 10

10. θεωρεί λυπηρότατο γεγονός την έκνομη παράδοση, από τις βοσνιακές αρχές, έξι 
βόσνιων υπηκόων ή κατοίκων αλγερινής καταγωγής στον κόλπο του Γκουαντάναμο 
κατόπιν της βίαιης μεταφοράς τους υπό αμερικανική κράτηση, παρά την αντίθετη 
δεσμευτική προσωρινή απόφαση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την απόφαση απελευθέρωσης από το ανώτατο 
ομοσπονδιακό δικαστήριο, και, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προφανώς εις γνώση των υπαλλήλων της SFOR·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 102
Παράγραφος 10

10. θεωρεί λυπηρότατο γεγονός την έκνομη παράδοση, από τις βοσνιακές αρχές, έξι 
υπηκόων ή κατοίκων αλγερινής καταγωγής στους πράκτορες της CIA (διαγραφή)
παρά την αντίθετη επίσημη απόφαση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 103
Παράγραφος 10

10. θεωρεί λυπηρότατο γεγονός την έκνομη παράδοση, από τις βοσνιακές αρχές, έξι 
υπηκόων ή κατοίκων αλγερινής καταγωγής στους πράκτορες της CIA, χωρίς 
δικαστικές εγγυήσεις και παρά την αντίθετη επίσημη απόφαση του Δικαστηρίου των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· υπογραμμίζει την ανάγκη 
περισσότερης ενημέρωσης σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του NATO και της
Interpol στην εν λόγω υπόθεση·

Or. nl
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Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 104
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. συνιστά τη συνέχιση των ερευνών προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των 
αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στη δύναμη SFOR υπό την ηγεσία του 
NATO στην απαγωγή και μεταφορά στον κόλπο του Γκουαντάναμο έξι βόσνιων 
υπηκόων ή κατοίκων αλγερινής καταγωγής, παρά την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου της Βοσνίας για την απελευθέρωση των υπόπτων, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, 
Manfred Nowak, ο οποίος ήταν μέλος του τότε Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί την περαιτέρω εξέταση του πιθανού 
ρόλου της βοσνιακής κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 105
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. συνιστά τη συνέχιση των ερευνών προκειμένου να αποσαφηνιστεί η εικαζόμενη 
ύπαρξη εγκαταστάσεων μυστικής κράτησης στο Κοσσυφοπέδιο και η πιθανή 
συμμετοχή δυνάμεων KFOR στην παράνομη κράτηση υπόπτων τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 106
Παράγραφος 10 γ (νέα)

10γ. επισημαίνει ότι οι εργασίες της προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση 
ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση 
ατόμων δεν έχει αποκαλύψει έως τώρα οιοδήποτε στοιχείο ή απόδειξη της ύπαρξης 
μυστικών φυλακών στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 107
Παράγραφος 10 δ (νέα)

10δ. καταδικάζει την απαγωγή από τη CIA του γερμανού υπηκόου Khaled el Masri, ο 
οποίος κρατήθηκε στο Αφγανιστάν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2004 και 
υπέστη ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείριση· επισημαίνει περαιτέρω την 
υποψία –η οποία δεν έχει ακόμη κατευναστεί– ότι ο Khaled el Masri κρατούνταν 
παρανόμως πριν από την εν λόγω ημερομηνία, από τις 31 Δεκεμβρίου 2003 έως τις
23 Ιανουαρίου 2004, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
και ότι μεταφέρθηκε από εκεί στο Αφγανιστάν στις 23-24 Ιανουαρίου 2004· θεωρεί 
ανεπαρκή τα μέτρα που ισχυρίζεται ότι έλαβε η ΠΓΜΔ για τη διερεύνηση του 
θέματος 

Or. de

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 108
Παράγραφος 10 ε (νέα)

10ε. καταδικάζει την απαγωγή του καναδού υπηκόου Maher Arar, ο οποίος, παρότι 
αθώος, συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές, μεταφέρθηκε από τη CIA μέσω του 
αεροδρομίου του Ciampino και κρατήθηκε για έντεκα μήνες στη Συρία, όπου και 
υπέστη βασανιστήρια·

Or. en

Τροπολογία: Hubert Pirker, Jas Gawronski

Τροπολογία 109
Παράγραφος 10 στ (νέα)

10στ. επισημαίνει κατηγορηματικά ότι οι έρευνες που διεξήχθησαν από την επιτροπή 
επικεντρώθηκαν, από την αρχή, σε όλους τους ισχυρισμούς τόσο σε σχέση με τις 
εικαζόμενες πτήσεις όσο και με τα υποτιθέμενα μυστικά κέντρα κράτησης·
καταλήγει, εντούτοις, στο συμπέρασμα, ότι δεν έχουν αποκαλυφθεί επ’ ουδενί 
στοιχεία τα οποία στηρίζουν την ύπαρξη μυστικών κέντρων κράτησης της CIA στα 
κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 110
Παράγραφος 10 ζ (νέα)

10ζ. δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, κ. de Vries, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι δεν υπάρχει καμία 
απόδειξη παραβίασης της εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας από τη CIA 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda

Τροπολογία 111
Παράγραφος 10 η (νέα)

10η. προτείνει να κληθεί ο Γενικός Γραμματέας του NATO σε ακρόαση της προσωρινής 
επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη 
μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί,
μεταξύ άλλων, η πιθανή συμμετοχή των δυνάμεων SFOR και KFOR στην 
παράνομη σύλληψη, παράδοση και κράτηση υπόπτων τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford και Cecilia Malmström

Τροπολογία 112
Παράγραφος 10 θ (νέα)

10θ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα κράτη έχουν θετικές υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το ουσιαστικό, καθώς και με το δικονομικό δίκαιο, και πρέπει να 
λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν στο έδαφός τους, καθώς επίσης και να 
διερευνήσουν εικαζόμενες παραβιάσεις και να τιμωρήσουν τους υπευθύνους των εν 
λόγω παραβιάσεων· επισημαίνει επίσης ότι, σε περίπτωση παραβιάσεων της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούν να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση με τις εν λόγω θετικές υποχρεώσεις· τονίζει,
συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διεξάγουν έρευνες προκειμένου να 
εξακριβώσουν εάν το έδαφός τους και ο εναέριος χώρος τους έχει χρησιμοποιηθεί 
κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα ίδια τα κράτη ή από τρίτες 
χώρες με την απαραίτητη άμεση ή έμμεση συνεργασία τους, και ότι πρέπει να 
λαμβάνουν επίσης όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να αποτραπεί 
η επανεμφάνιση τέτοιων παραβιάσεων·
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Or. fr

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Τροπολογία 113
Παράγραφος 10 ι (νέα)

10ι. επισημαίνει, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρείχαν στην προσωρινή 
επιτροπή οι ανώτεροι υπάλληλοι, ότι ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο –παρά τα 
ενίοτε παραπλανητικά φαινόμενα που δημιουργούν την αντίθετη εντύπωση– έχουν 
οιαδήποτε εξουσία σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ούτε 
διαθέτουν εξουσία για την εποπτεία ή τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών των κρατών μελών· επισημαίνει, συνεπώς, 
ότι η γνώμη τους βασίζεται αποκλειστικά στη μαρτυρία των κρατών μελών, ότι δεν 
διαθέτουν εξουσία στον εν λόγω τομέα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα εν 
προκειμένω· καλεί το Συμβούλιο να συναγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα 
προς το συμφέρον της αποτελεσματικότητας καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Or. fr

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 114
Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 11 

Όσον αφορά την εικαζόμενη χρήση βασανιστηρίων

Or. fr

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 115
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως διατυπώνεται στο πρώτο 
άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη 
και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή 
πολέμου, είτε για εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εξαίρεσης· υπενθυμίζει ότι οι περιπτώσεις κράτησης σε απομόνωση, απαγωγής και 
έκνομης παράδοσης συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει 
του διεθνούς δικαίου, ιδίως του άρθρου 3 και του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στον βαθμό που οι εν λόγω ενέργειες 
είναι συνώνυμες των βασανιστηρίων ή της απάνθρωπης και ταπεινωτικής
μεταχείρισης·
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Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 116
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως διατυπώνεται στο πρώτο 
άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη 
και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή 
πολέμου, είτε για εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εξαίρεσης· υπενθυμίζει ότι οι περιπτώσεις κράτησης σε απομόνωση, απαγωγής και 
έκνομης παράδοσης πρέπει επίσης να θεωρούνται συνήθως ως παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει του διεθνούς δικαίου και επομένως καταδικαστέες 
ως πράξεις που οδηγούν τελικά στην πιο ελεύθερη χρήση βασανιστηρίων και 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία: Josef Zieleniec

Τροπολογία 117
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως διατυπώνεται στο πρώτο 
άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη 
και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή 
πολέμου, είτε για εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εξαίρεσης· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 118
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως διατυπώνεται στο πρώτο 
άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη 
και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή 
πολέμου, είτε για εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εξαίρεσης· υπενθυμίζει ότι οι περιπτώσεις (διαγραφή) απαγωγής και έκνομης 
παράδοσης σε τρίτες χώρες προκειμένου οι εν λόγω χώρες να διεξαγάγουν 
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ανακρίσεις με τη χρήση βασανιστηρίων ή άλλης βάναυσης και απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης πρέπει επίσης να θεωρούνται ως παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει του διεθνούς δικαίου (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert και Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 119
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων ή της βάναυσης, απάνθρωπης 
και ταπεινωτικής μεταχείρισης όπως διατυπώνεται στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη και δεν επιδέχεται 
εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή πολέμου, είτε για 
εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση εξαίρεσης· υπενθυμίζει 
ότι οι περιπτώσεις κράτησης σε απομόνωση, απαγωγής και έκνομης παράδοσης 
πρέπει επίσης να θεωρούνται ως παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει 
του διεθνούς δικαίου και επομένως καταδικαστέες ως πράξεις που συνεπάγονται τη 
χρήση βασανιστηρίων και βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία: Simon Coveney

Τροπολογία 120
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του 
ορισμού των βασανιστηρίων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διατυπωθεί ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός για τα βασανιστήρια 
και αποδεκτά πρότυπα κράτησης και ανάκρισης υπό κράτηση·

Or. en

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 121
Παράγραφος 12 

12. αναγνωρίζει ότι η προθυμία χρησιμοποίησης πληροφοριών που αποσπώνται μέσω 
βασανιστηρίων συνιστά τον λόγο ύπαρξης του προγράμματος κατ’ εξαίρεση 
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παράδοσης ως έχει επί του παρόντος· υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που 
αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
αξιόπιστες ή αποδεκτές αποδείξεις ενώπιον δικαστηρίου, όπως προβλέπει το άρθρο 
15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και φρονεί, πέραν 
τούτου, ότι οι ομολογίες κατόπιν βασανιστηρίων πολύ σπάνια συνέβαλαν χρήσιμα 
στην πρόληψη ή την καταστολή της τρομοκρατίας, σύμφωνα και με τη μαρτυρία, 
μεταξύ άλλων, του πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ουζμπεκιστάν, Craig 
Murray, όπως κατέθεσε σε ακρόαση ενώπιον της προσωρινής επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 122
Παράγραφος 12 

12. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και επιβεβαιώνει τον 
ευρύτερο σκεπτικισμό όσον αφορά την αξιοπιστία των ομολογιών κατόπιν 
βασανιστηρίων και της συμβολής τους στην πρόληψη ή την καταστολή της 
τρομοκρατίας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 123
Παράγραφος 12 

12. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και φρονεί, πέραν τούτου, 
ότι οι ομολογίες κατόπιν βασανιστηρίων πολύ σπάνια συνέβαλαν χρήσιμα στην 
πρόληψη ή την καταστολή της τρομοκρατίας (διαγραφή)·

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 124
Παράγραφος 12 

12 επισημαίνει τη μαρτυρία, μεταξύ άλλων, του πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου 
στο Ουζμπεκιστάν, Craig Murray, ο οποίος σε ακρόαση ενώπιον της προσωρινής 
επιτροπής δήλωσε ότι διαπράττονται βασανιστήρια κατ’ εντολή της αμερικανικής 
υπηρεσίας πληροφοριών και πολλοί ευρωπαίοι πρεσβευτές στο Ουζμπεκιστάν ήταν 
ενήμεροι της εν λόγω πρακτικής· και πιστεύει ότι το θέμα αυτό απαιτεί ιδιαίτερα 
ενδελεχή εξέταση από την επιτροπή·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 125
Παράγραφος 12 

12 υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και φρονεί, πέραν τούτου, 
ότι σε μια κοινότητα κρατών που βασίζονται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα βασανιστήρια καθώς και άλλοι τρόποι βάναυσης, ταπεινωτικής ή απάνθρωπης
μεταχείρισης απαγορεύονται και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν επ’ ουδενί να 
θεωρηθούν ως νόμιμα μέσα για την πρόληψη ή την καταστολή της τρομοκρατίας
(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström και Sarah Ludford

Τροπολογία 126
Παράγραφος 12 

12. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (διαγραφή) και φρονεί, πέραν τούτου, ότι οι 
ομολογίες κατόπιν βασανιστηρίων πολύ σπάνια συνέβαλαν χρήσιμα στην πρόληψη ή 
την καταστολή της τρομοκρατίας (διαγραφή)·

Or. fr
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Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 127
Παράγραφος 12 

12. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες ή ομολογίες που αποσπώνται με βασανιστήρια ή 
βάναυση, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται 
κατ’ ουδένα τρόπο και φρονεί, πέραν τούτου, ότι οι ομολογίες κατόπιν 
βασανιστηρίων πολύ σπάνια συνέβαλαν χρήσιμα στην πρόληψη ή την καταστολή της 
τρομοκρατίας, σύμφωνα και με τη μαρτυρία, μεταξύ άλλων, του πρώην πρέσβυ του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο Ουζμπεκιστάν, Craig Murray, όπως κατέθεσε σε ακρόαση 
ενώπιον της προσωρινής επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 128
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. καταδικάζει τη χρήση και ανταλλαγή από τα κράτη μέλη και τις προσχωρούσες και 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες πληροφοριών που έχουν ενδεχομένως αποσπασθεί 
με βασανιστήρια από εθνικές ή ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και την έλλειψη 
βούλησης προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί βασανιστήρια· 
καταδικάζει επίσης την παροχή τυχόν αναξιόπιστων πληροφοριών, χωρίς 
διασφαλίσεις για την αποτροπή της παράδοσης προσώπων σε τόπους όπου 
ενδέχεται να υποστούν βασανιστήρια ή άσχημη μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 129
Παράγραφος 13 

13. ζητά επισταμένως από τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά το άρθρο 3 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, και ιδίως την αρχή της μη 
αποπομπής σύμφωνα με την οποία "τα συμβαλλόμενα κράτη δεν απελαύνουν, 
αναπέμπουν (επαναπροωθούν), ούτε εκδίδουν πρόσωπα σε άλλο κράτος όπου 
πιθανολογείται βασίμως ότι θα υποβληθούν σε βασανιστήρια"· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 130
Παράγραφος 13 

13. ζητά επισταμένως από τα κράτη μέλη και τις προσχωρούσες και υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να τηρούν αυστηρά το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων, και ιδίως την αρχή της μη αποπομπής σύμφωνα με την 
οποία "τα συμβαλλόμενα κράτη δεν απελαύνουν, αναπέμπουν (επαναπροωθούν), ούτε 
εκδίδουν πρόσωπα σε άλλο κράτος όπου πιθανολογείται βασίμως ότι θα υποβληθούν 
σε βασανιστήρια"· καλεί, εξ άλλου, τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την ερμηνεία που 
δίδουν στην αρχή της μη αποπομπής, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 131
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. καλεί τα κράτη μέλη να απορρίψουν πλήρως την πίστη σε διπλωματικές 
διαβεβαιώσεις κατά των βασανιστηρίων, όπως συστήνει ο ειδικός εισηγητής των 
Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, Manfred Nowak;

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 132
Παράγραφος 13 γ (νέα)

13γ. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει μια κοινή θέση έναντι της χρήσης από τα κράτη 
μέλη διπλωματικών διαβεβαιώσεων από τρίτες χώρες, όπου υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι τα άτομα διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή 
κακή μεταχείριση·

Or. en
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Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 133
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 13 

Όσον αφορά την εικαζόμενη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και των 
ευρωπαϊκών αερολιμένων από υπηρεσίες ασφάλειας τρίτων χωρών

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 134
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 13

Όσον αφορά τη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και των ευρωπαϊκών 
αερολιμένων από τη CIA

Or. de

Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco και Antonio Masip Hidalgo

Τροπολογία 135
Παράγραφος -14 (νέα)

-14. προτρέπει τα κράτη μέλη να ζητήσουν αναθεώρηση της Σύμβασης του Σικάγο και 
ειδικά την εισαγωγή ελέγχων προκειμένου να συντελέσουν στην αποτροπή των 
παραβάσεων της νομοθεσίας για τις ιδιωτικές πτήσεις που έχουν οδηγήσει σε 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 136
Παράγραφος 14 

14. θεωρεί ότι ο μεγάλος αριθμός πτήσεων της CIA αποτελεί ένδειξη της ουσιαστικής, 
έντονης και απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των
αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, κρίνοντας πως μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι 
η Σύμβαση του Σικάγου έχει επανειλημμένα παραβιασθεί με εκατοντάδες πτήσεις που 
πραγματοποίησε η CIA χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους αερολιμένες 
κρατών μελών, χωρίς να συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική 
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άδεια που προβλέπει το άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις επίσημες πτήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 137
Παράγραφος 14 

14. κρίνει (διαγραφή) ότι η Σύμβαση του Σικάγου έχει (διαγραφή) παραβιασθεί με 
εκατοντάδες πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αεροσκάφη που ανήκουν ή είναι 
μισθωμένα από τη CIA και που εκτελέσθηκαν μάλλον για κρατικούς παρά για 
πολιτικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους αερολιμένες 
κρατών μελών, προσχωρουσών και υποψηφίων προς ένταξη χωρών, χωρίς να 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική άδεια που προβλέπει το 
άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις επίσημες πτήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan
Marinus Wiersma

Τροπολογία 138
Παράγραφος 14 

14. κρίνει πως μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η Σύμβαση του Σικάγου έχει 
επανειλημμένα παραβιασθεί με πολλές πτήσεις που πραγματοποίησε η CIA 
χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους αερολιμένες κρατών μελών, χωρίς να 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική άδεια που προβλέπει το 
άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις επίσημες πτήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Jas Gawronski

Τροπολογία 139
Παράγραφος 14 

14. κρίνει πως είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα ότι η Σύμβαση του Σικάγου έχει 
ενδεχομένως παραβιασθεί στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις με (διαγραφή)
πτήσεις που πραγματοποίησε η CIA χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους 
αερολιμένες κρατών μελών, χωρίς να συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει 
λάβει τη σχετική άδεια που προβλέπει το άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις 



PE 374.151v02-00 48/62 AM\616414EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

επίσημες πτήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 140
Παράγραφος 14 

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ολοένα και πιο βάσιμες υποψίες ότι η Σύμβαση του Σικάγου 
έχει επανειλημμένα και συστηματικά παραβιασθεί με εκατοντάδες πτήσεις που 
πραγματοποίησε η CIA χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους αερολιμένες 
κρατών μελών, χωρίς να συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική 
άδεια που προβλέπει το άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις επίσημες πτήσεις·

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Τροπολογία 141
Παράγραφος 14 

14. κρίνει πως μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η Σύμβαση του Σικάγου έχει 
επανειλημμένα παραβιασθεί με εκατοντάδες πτήσεις που πραγματοποίησε η CIA 
χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο και τους αερολιμένες κρατών μελών, χωρίς να 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική άδεια που προβλέπει το 
άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής για τις επίσημες πτήσεις· θεωρεί επιπλέον ότι έχουν 
ενδεχομένως παραβιαστεί διμερείς συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών 
στον εν λόγω τομέα 

Or. fr

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 142
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. αναγνωρίζει την ανάγκη χρησιμοποίησης ιδιωτικών αεροσκαφών για μυστικές 
δραστηριότητες, συνιστά όμως τη θέσπιση διαδικασιών για την αποφυγή 
κατάχρησης·

Or. en
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Τροπολογία 143
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. θεωρεί ειρωνικό το γεγονός ότι ιδιωτικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνταν 
στην πραγματικότητα στην υπηρεσία ενός ξένου κράτους –όπως αναγνώρισαν 
πολλάκις οι αρχές του εν λόγω κράτους στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να 
αποδείξουν τη νομιμότητα των πτήσεων– μπόρεσαν να διαφύγουν την εποπτεία 
των κρατών μελών ακριβώς με το επιχείρημα ότι ήταν ιδιωτικά αεροσκάφη·

Or. fr

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 144
Παράγραφος 15 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος δεν διεξήγαγε έρευνες σε 
εθνικό επίπεδο ούτε προέβη σε διαδικασίες εξακρίβωσης του κατά πόσον τα αεροσκάφη 
πολιτικής αεροπορίας δεν εξυπηρετούσαν σκοπούς ασύμβατους προς τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 145
Παράγραφος 15 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος ή προσχωρούσα ή 
υποψήφια προς ένταξη χώρα δεν προέβη σε διαδικασίες εξακρίβωσης του κατά πόσον τα 
αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας δεν εξυπηρετούσαν σκοπούς ασύμβατους προς τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Or. en
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Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 146
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 147
Παράγραφος 16 

16. θεωρεί ζήτημα μεγάλης σημασίας την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση 
των εναέριων χώρων και των αερολιμένων των κρατών μελών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη θέσπισης νέων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 148
Παράγραφος 16 

16. θεωρεί (διαγραφή) ανεπαρκή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση των 
εναέριων χώρων και των αερολιμένων των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να επανορθώσουν την εν λόγω 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 149
Παράγραφος 16

16. θεωρεί εντελώς ανεπαρκή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τον ενιαίο 
ευρωπαïκό ουρανό, τη χρήση τον έλεγχο και τη διαχείριση των εναέριων χώρων και 
των αερολιμένων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης νέων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
προτύπων· καλεί την Επιτροπή, ήδη από τώρα, να βελτιώσει τη νομοθεσία 
υποβάλλοντας πρόταση οδηγίας για την εναρμόνιση των σχετικών εθνικών 
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νομοθεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Τροπολογία 150
Παράγραφος 16

16. θεωρεί εντελώς ανεπαρκή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση των 
εναέριων χώρων και των αερολιμένων των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη 
θέσπισης νέων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων· καλεί την Επιτροπή, ήδη 
από τώρα, να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την εναρμόνιση των (διαγραφή) εθνικών 
νομοθεσιών σχετικά με την εποπτεία των μη εμπορικών πολιτικών αερομεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία: Simon Coveney

Τροπολογία 151
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σε σχέση με τη 
βελτίωση των προτύπων παρακολούθησης της δραστηριότητας που σχετίζεται με 
τα ιδιωτικώς μισθωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς αερολιμένες 
και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 152
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. θεωρεί απαραίτητη την αποσαφήνιση της πραγματικής σημασίας της συμφωνίας 
που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2003, η οποία μιλά για «αυξημένη 
χρήση των ευρωπαϊκών διαμετακομιστικών εγκαταστάσεων για την υποστήριξη 
της αναπομπής εγκληματιών/ανεπιθύμητων αλλοδαπών·

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 153
Παράγραφος 16 γ (νέα)

16γ. θεωρεί απαραίτητο να εξακριβωθεί η ακριβής χρήση του εναέριου χώρου, των 
πολιτικών και στρατιωτικών αερολιμένων, και των αμερικανικών βάσεων και των 
βάσεων του NATO από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 154
Παράγραφος 16 δ (νέα)

16δ. θεωρεί απαραίτητη τη διαβεβαίωση του κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία 
επιβεβαιώνουν τη λειτουργία μυστικών φυλακών στην Πολωνία, τη Ρουμανία και 
τη Βουλγαρία, όπως εικάζεται σε αρκετές έρευνες δημοσιογράφων και έγκυρων 
ΜΚΟ·

Or. it

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 155
Παράγραφος 16 ε (νέα)

16 ε δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, κ. Solana, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι 
δεν υπάρχει καμία απόδειξη παραβίασης της εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς 
νομοθεσίας από τη CIA στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 156
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 16 (νέος)

Όσον αφορά τις επίσημες αποστολές που έχει αναλάβει έως τώρα η προσωρινή
επιτροπή
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Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 157
Παράγραφος – 17 (νέα)

-17. θεωρεί ότι οι δύο επίσημες αποστολές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας και τις ΗΠΑ αποτέλεσαν πηγή απαραίτητων πληροφοριών για τις 
εργασίες της προσωρινής επιτροπής και έχουν καταστήσει δυνατή την άμεση 
επιβεβαίωση τόσο της εκδοχής των πολιτικών αρχών για τα γεγονότα όσο και την 
άποψη της κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 158
Παράγραφος -17 α (νέα)

-17a. καταδικάζει το γεγονός της παράνομης κράτησης του γερμανού υπηκόου Khalid 
El-Masri στο Αφγανιστάν για περισσότερο από τέσσερις μήνες το 2004· 
αποδοκιμάζει την απροθυμία των αρχών της ΠΓΔΜ να επιβεβαιώσουν ότι ο El-
Masri ήταν στα Σκόπια και πιθανότατα κρατούνταν εκεί πριν από την παράδοσή 
του στο Αφγανιστάν από πράκτορες της CIA·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 159
Παράγραφος – 17β (νέα)

–17β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έντονα περιοριστική ερμηνεία της 
σύμβασης κατά των βασανιστηρίων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, και 
κυρίως της απαγόρευσης τυχόν έκνομων παραδόσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην υποβολή των εκδιδομένων κρατουμένων σε βασανιστήρια ή ταπεινωτική, 
βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

Or. en
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 160
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 16

Όσον αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της προσωρινής επιτροπής

Or. en

Τροπολογία: Philip Claeys

Τροπολογία 161
Παράγραφος 17 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo και Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 162
Παράγραφος 17 

17. διαπιστώνει ότι πρέπει να συνεχισθούν οι εργασίες της προσωρινής επιτροπής και ότι 
χρειάζεται βαθύτερη αξιολόγηση των σχετικών γεγονότων προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ύπαρξη παραβίασης, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να 
ενισχυθεί η διεθνής αξιοπιστία της ΕΕ και η συνέπεια της πολιτικής της για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
έρευνες και σε γεγονότα και χώρες που δεν αναφέρθηκαν ρητώς στο παρόν ψήφισμα·

Or. es

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 163
Παράγραφος 17 

17. δεν θεωρεί σκόπιμο να συνεχισθούν οι εργασίες της προσωρινής επιτροπής και ότι 
χρειάζεται βαθύτερη αξιολόγηση των σχετικών γεγονότων προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ύπαρξη παραβίασης, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, του άρθρου 6 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει (διαγραφή) ότι, επί του 
παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει αποτελεσματικά νομικά μέσα 
εκτός των νομικών συστημάτων των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίσει 
πειστικά στοιχεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 164
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. δηλώνει ότι η προσωρινή επιτροπή έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να 
εκτελέσει την εντολή που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θεωρεί 
ταυτόχρονα ότι η προσωρινή επιτροπή δεν διαθέτει τα νομικά μέσα τα οποία θα 
της επέτρεπαν να εμβαθύνει και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της έρευνας που 
διεξάγεται μέχρι τούδε·

Or. en

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 165
Παράγραφος 18 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 166
Παράγραφος 18 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Τροπολογία 167
Παράγραφος 18 

18. αποφασίζει, επομένως, ότι η προσωρινή επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για 
όσο διάστημα σημειώνεται αξιόλογη πρόοδος όσον αφορά την τεκμηρίωση των 
γεγονότων και τη διαμόρφωση της γνώμης που σχετίζεται με την εντολή της 
επιτροπής σε μια προσπάθεια να συναχθούν συμπεράσματα·
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Τροπολογία: Philip Claeys

Τροπολογία 168
Παράγραφος 18 

18. αποφασίζει (διαγραφή) ότι η προσωρινή επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για 
το υπόλοιπο της κανονικής δωδεκάμηνης θητείας της, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 175 του κανονισμού του σχετικά με ενδεχόμενη παράταση·

Or. en

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo και Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 169
Παράγραφος 19 

19. κρίνει ότι οι προπαρασκευαστικές νομοθετικές εργασίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής νομική προστασία στα πρόσωπα που τελούν 
υπό την δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς και αποτελεσματικός 
κοινοβουλευτικός έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί προς τούτο απαραίτητη τη σύσταση και λειτουργία του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Or. es

Τροπολογία: Konrad Szymański

Τροπολογία 170
Παράγραφος 19 

19. κρίνει ότι οι προπαρασκευαστικές νομοθετικές εργασίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να 
αρχίσουν το συντομότερο, προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής νομική βάση για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία πρέπει να 
θεωρείται ως νέο φαινόμενο το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως από το δίκαιο του 
πολέμου ή οιοδήποτε πλαίσιο ποινικού δικαίου, καθώς και προστασία των
προσώπων που τελούν υπό την δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς και 
αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 171
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. επισημαίνει τις σαφείς διαφορές προσέγγισης που έχουν αναδυθεί έως σήμερα 
μεταξύ των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών νομικών μοντέλων όσον αφορά τα 
θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της επιτροπής· επισημαίνει την επείγουσα 
ανάγκη καθορισμού των έκνομων παραδόσεων και των κατ’ εξαίρεση παραδόσεων
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς και την ανάγκη να συμφωνήσουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επί μίας κοινής θέσης, η οποία θα ενσωματωθεί στα 
βασικά έγγραφα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Or. it

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 172
Παράγραφος 20 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 173
Παράγραφος 20 

20. θεωρεί ότι η προσωρινή επιτροπή, στο πέρας των εργασιών της, θα πρέπει επίσης να 
προτείνει τις αρχές που θα πρέπει να τεθούν, ιδίως:

− στο πλαίσιο των νέων κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
πληροφοριών, 

− στο πλαίσιο συμφωνιών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

− στο πλαίσιο των συμφωνιών με τρίτες χώρες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, η σημαντικότερη θεμελιώδης αρχή πρέπει να είναι πάντοτε ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. nl
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Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 174
Παράγραφος 20, περίπτωση 2 α έως 2 γ (νέα)

20.
– στο πλαίσιο των διασυνοριακών πρακτικών των αστυνομικών δυνάμεων και των 
δυνάμεων ασφαλείας,
– στο πλαίσιο της εναρμόνισης της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τα 
πρότυπα των στοιχείων στις δικαστικές διαδικασίες,
– στο πλαίσιο του προς τα άνω φιλτραρίσματος και διαφάνειας των πληροφοριών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες δεν αποσπώνται μέσω 
βασανιστηρίων και να ενισχυθεί η λογοδοσία σε υψηλότερα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 175
Παράγραφος 20, περίπτωση -1 (νέα)

– στο πλαίσιο της ανάγκης για εσωτερικές ρυθμίσεις παρακολούθησης της ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 176
Παράγραφος 21 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, και Jonas
Sjöstedt

Τροπολογία 177
Παράγραφος 21 

21. ζητά από το Προεδρείο του να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να δοθεί στην 
προσωρινή επιτροπή η δυνατότητα, δεδομένης της πολύ ειδικής φύσης των 
καθηκόντων της, να φέρει πλήρως εις πέρας την αποστολή που της ανατέθηκε, 
παρέχοντας μέχρι το τέλος των εργασιών της κάθε ενδεικνυόμενη παρέκκλιση από 
τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, και ειδικότερα όσον αφορά:

− τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που καλούνται στις ακροάσεις της προσωρινής 
επιτροπής, και για τους οποίους εγκρίνεται επιστροφή των σχετικών εξόδων,

− τον αριθμό των μετακινήσεων και των βουλευτών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν 
στο πλαίσιο των επίσημων αντιπροσωπιών της προσωρινής επιτροπής,

− την σύνταξη, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πλήρων πρακτικών των 
ακροάσεων που διεξάγει η προσωρινή επιτροπή·

Or. it

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström και Sarah Ludford

Τροπολογία 178
Παράγραφος 22 

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως 
του εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
και για τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης με την προσωρινή επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 179
Παράγραφος 23 

διαγράφεται

Or. en



PE 374.151v02-00 60/62 AM\616414EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 180
Παράγραφος 23 

23. καλεί το Συμβούλιο και όλα τα μέλη του, ιδίως δε την Προεδρία του, να παράσχουν 
πλήρη και αμέριστη βοήθεια στις εργασίες της προσωρινής επιτροπής, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις Συνθήκες και από 
τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να ασκήσει πλήρως την εξουσία του στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και να 
προαγάγει τις έρευνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 181
Παράγραφος 23 

23. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, του 
Συμβουλίου και της προσωρινής επιτροπής· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και 
όλα τα μέλη του, ιδίως δε την Προεδρία του, να παράσχουν πλήρη και αμέριστη 
βοήθεια στις εργασίες της προσωρινής επιτροπής, σύμφωνα με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις Συνθήκες και από τη νομολογία 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· είναι της γνώμης ότι το Συμβούλιο 
έχει ευθύνη να ενεργεί, να συζητά το θέμα και να περιγράφει τα μέτρα τα οποία 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου να φανερωθεί η αλήθεια·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 182
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας και της Τουρκίας ότι πρέπει να επιδείξουν πλήρη αφοσίωση στο 
καθεστώς τους ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ότι πρέπει, συνεπώς, να 
συνεργαστούν πλήρως με την προσωρινή επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 183
Παράγραφος 23 β (νέα)

23β. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν σθεναρότερη στάση ως προς το κλείσιμο του 
κέντρου κράτησης στον κόλπο του Γκουαντάναμο και να διαδραματίσουν 
προορατικό ρόλο στην ανεύρεση λύσης για κρατουμένους κατά των οποίων δεν θα 
κινηθούν νομικές διαδικασίες και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής ή κατοικίας τους επειδή έχουν καταστεί απάτριδες ή διατρέχουν τον 
κίνδυνο να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή άλλη βάναυση, απάνθρωπη και 
ταπεινωτική μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i
Rueda

Τροπολογία 184
Παράγραφος 23 γ (νέα)

23γ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και σε 
όσους υπήρξαν κάτοικοι της ΕΕ οι οποίοι κρατούνται επί του παρόντος στο 
Γκουαντάναμο την απαραίτητη στήριξη και βοήθεια, ιδίως νομική συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia in 't Veld, 
Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Τροπολογία 185
Παράγραφος 23 δ (νέα)

23δ. προτρέπει την Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης να εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του1 να κρατά 
ενήμερη την Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων σε οιαδήποτε 
εγκατάσταση κράτησης στο έδαφός του και να επιτρέπει την πρόσβαση στις εν 
λόγω εγκαταστάσεις·

Or. en

  
1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, Ref.: CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (Μέρος 1) - Στρασβούργο, 26.XI.1987, άρθ. 8.
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Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 186
Παράγραφος 24 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 187
Παράγραφος 25 

διαγράφεται

Or. en


