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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 1
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

A a. katsoo, että terroriteot ovat valtava uhka koko maailmalle ja että jäsenvaltioiden 
tulisi nopeuttaa lainsäädäntönsä yhtenäistämistä niin, että niiden tiedustelupalvelut 
voisivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun kanssa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 2
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja1, jonka parlamentti, neuvosto 
ja komissio toivat julki Nizzassa 7. joulukuuta 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa 
(poistetaan), ei kuulu pelkästään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
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viiteasiakirjoihin, vaan sitä käyttävät myös jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet 
ja muut tuomioistuimet,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Claeys

Tarkistus 3
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja1, jonka parlamentti, neuvosto 
ja komissio toivat julki Nizzassa 7. joulukuuta 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa 
(poistetaan), ei kuulu pelkästään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
viiteasiakirjoihin, vaan sitä käyttävät myös jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet 
ja muut tuomioistuimet,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 4
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. katsoo, että terrorismin vastaista taistelua ei voida voittaa uhraamalla juuri ne 
periaatteet, jotka terrorismilla pyritään tuhoamaan, eikä etenkään perusoikeuksien 
suojelusta saa tinkiä missään tapauksessa; katsoo, että terrorismia pitää vastustaa 
laillisin keinoin ja että se on voitettava niin, että samalla kunnioitetaan sekä 
kansainvälistä että kansallista oikeutta ja että sekä hallitusten että suuren yleisön 
suhtautuminen on vastuullista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 5
Johdanto-osan C kappale

C. ottaa huomioon, että ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate sekä oikeus elämään 
tuodaan esille perusoikeuskirjan kahdessa ensimmäisessä artiklassa ja että niihin 
pohjautuvat kaikki muut perusoikeudet, erityisesti (poistetaan) kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto (artikla 4), suoja 
palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa (artikla 19), oikeus tehokkaisiin 
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oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (artikla 47) ja että näitä 
periaatteita ei saa rajoittaa rauhan eikä sodan aikana edes turvallisuusvaatimusten 
edessä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 6
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. katsoo kansainvälisen terrorismin olevan yksi keskeisistä Euroopan unionin ja 
kansainvälisen yhteisön tasapainoon kohdistuvista uhista; katsoo, että tällaista 
terrorismia, joka on jo aiheuttanut tuhansien ihmisten kuoleman, voidaan vastustaa 
vain, kun Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja sen liittolaiset ja erityisesti 
Yhdysvallat tekevät tiivistä yhteistyötä ja toteuttavat yhteisiä toimia; korostaa, että 
läheisin mahdollinen yhteistyö jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen 
tiedustelupalveluiden välillä on yksi tärkeimmistä edellytyksistä menestyksekkäälle 
terrorismin vastaiselle taistelulle; katsoo, että ottaen huomioon terroristijärjestöjen 
epämääräinen ja muuttuva luonne sekä ihmisten valmius käyttää itsemurhaa 
aseena ja ideologisena motiivina, kansainvälisessä oikeudessa on kehitettävä uusia 
ja entistä sopivampia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata entistä paremmin 
terrorismin haasteeseen ja joita on kehitettävä molempien kumppaneiden – EU:n ja 
Yhdysvaltojen – välisellä yhteistyöllä; katsoo, että joka tapauksessa kaikki 
terrorismin vastaiset toimet on toteutettava ihmisoikeuksien perusperiaatteita 
noudattaen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 7
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo, että kansainvälisten sopimusten ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikki niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt nauttivat kansainvälisesti 
sovituista perusoikeuksista, mukaan luettuna sellaisten kuljetusten kielto, joihin liittyy 
kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen riski,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 8
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo, että kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaan, sellaisina kuin niistä on 
määrätään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa, ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikki niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt nauttivat kansainvälisesti 
sovituista perusoikeuksista, mukaan luettuna sellaisten luovuttamisten tai 
karkottamisten kielto, joihin liittyy kidutuksen tai julman kohtelun riski,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 9
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. toteaa, että sekä eurooppalainen että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö 
kieltävät sieppaukset ja salaiset pidätykset, joissa henkilö pidetään eristyksissä, 
joiden yhteydessä tietoja henkilön kohtalosta tai olinpaikasta ei anneta hänen 
perheelleen tai julkisteta yleisesti ja joihin ei liity minkäänlaista oikeuskäsittelyä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 10
Johdanto-osan E kappaleen 3 luetelmakohta

– Chicagossa 7. joulukuuta 1944 hyväksytty kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimus, ja erityisesti sen 3, 4 ja 6 artikla,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 11
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. toteaa; että yli neljän kuukauden työn jälkeen väliaikainen valiokunta joutuu vielä 
käsittelemään huomattavia eroja väitteissä, jotka koskevat Yhdysvaltojen maasta 
toiseen siirtämistä koskevan ohjelman mittakaavaa ja oikeusperustaa sekä 
pidätyskeskusten sijaintia,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 12
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

E b. katsoo, että terrorismin vastustaminen edellyttää mahdollisimman tiivistä yhteistyötä 
Euroopan ja Amerikan hallitusten sekä maailman kaikkien samalle asialle 
omistautuneiden hallitusten välillä, sillä terrorismi on ainutlaatuinen 
perusvapauksiin ja -oikeuksiin kohdistuva uhka; katsoo, että CIA:n lentojen suuri 
määrä on osoitus tällaisesta merkittävästä, tehokkaasta ja tarpeellisesta yhteistyöstä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 13
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

E c. katsoo, että terrorismin vastustamiseen liittyvä tehokas vuoropuhelua ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen edellyttävät vastavuoroista kunnioittamista ja 
luottamusta ja että välineellistetty keskustelu ja hyvän tahdon puute voivat 
vaarantaa ne,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 14
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. pitää erittäin tärkeänä hyödyntää Gijs de Vriesin ja Javier Solanan 
asiantuntemusta, joiden panos on valiokunnan työskentelyn alkuvaiheessa 
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osoittautunut täysin riittämättömäksi,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 15
Johdanto-osan G kappaleen 1 luetelmakohta

– Ruotsin oikeusasiamiehen1, Ruotsin parlamentin (riksdagen) perustuslakivaliokunnan2

ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean3 loppuraportit, joissa viitataan muun muassa 
Muhammed Al Zeryn ja Ahmed Agizan laittomaan sieppaukseen ja luovuttamiseen 
Egyptiin,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 16
Johdanto-osan G kappaleen 1 luetelmakohta

– Ruotsin oikeusasiamiehen4, Ruotsin parlamentin (riksdagen) perustuslakivaliokunnan5

ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean6 vielä odotettavat loppuraportit,

Or. en

  
1 Parlamentin oikeusasiamies, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to 
expel two Egyptian citizens", viite 2169-2004 (22. toukokuuta 2005).
2 Ruotsin parlamentti, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", Scrutiny 
report 2005/06.KU2, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx
3 Kidutuksen vastaisen komitean päätös, tiedonanto 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/ Ruotsi (20. 
toukokuuta 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument
4 Parlamentin oikeusasiamies, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to 
expel two Egyptian citizens", viite 2169-2004 (22. toukokuuta 2005).
5 Ruotsin parlamentti, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", Scrutiny 
report 2005/06.KU2, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx
6 Kidutuksen vastaisen komitean päätös, tiedonanto 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/ Ruotsi (20. 
toukokuuta 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 17
Johdanto-osan G kappaleen 1 a luetelmakohta (uusi)

– 22. marraskuuta 2005 ja 22. tammikuuta 2006 päivätyt tiedottavat muistiot 
"väitetyistä salaisista pidätyksistä Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa", jotka on 
laatinut Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen oikeusasioiden ja 
ihmisoikeuksien valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä senaattori Dick Marty,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 18
Johdanto-osan G kappaleen 2 luetelmakohta

– eri jäsenvaltioissa käynnissä olevat rikostutkinnat, erityisesti Italiassa Milanon 
apulaissyyttäjän teettämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt johtopäätökset1 Egyptin 
kansalaisen Abu Omarin karkotuksesta ja Saksassa jatkuvat Münchenin 
syyttäjänviraston tutkimukset Saksan kansalaisen Khaled El-Masrin väitetystä 
sieppauksesta ja pidätyksestä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 19
Johdanto-osan G kappaleen 2 luetelmakohta

– monissa jäsenvaltioissa käynnissä olevat rikostutkinnat, erityisesti Italiassa Milanon 
apulaissyyttäjän teettämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt johtopäätökset2 Egyptin 
kansalaisen Abu Omarin laittomasta karkotuksesta ja luovutuksesta Egyptiin,

Or. en

  
1 Milanon tuomioistuin, Sezione Giudice per le indagini preliminari, viitenumerot 10838/05 R.G.N.R ja 
1966/05 R.G.GIP.
2 Milanon tuomioistuin, Sezione Giudice per le indagini preliminari, viitenumerot 10838/05 R.G.N.R ja 
1966/05 R.G.GIP.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 20
Johdanto-osan G kappaleen 3 luetelmakohta

– monien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden parlamenttien asettamien 
tutkintakomiteoiden käynnistämät tai jo loppuun saatetut tutkinnat,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 21
Johdanto-osan I kappaleen johdantokappale ja 1 luetelmakohta

I. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan ensimmäinen työvaihe on mahdollistanut 
tietojen yhteen kokoamisen erityisesti:

– kuulemistilaisuuksista, jotka järjestettiin 13. ja 23. helmikuuta, 6., 13., 21. ja 
23. maaliskuuta, 20. ja 25. huhtikuuta ja 2. toukokuuta 2006 ja joihin osallistui 
asianajajia, toimittajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, poikkeuksellisiin kuljetuksiin 
mahdollisesti joutuneita henkilöitä, jäsenvaltioiden viranomaisten edustajia ja 
Euroopan unionin toimielinten edustajia,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 22
Johdanto-osan I kappaleen johdantokappale

I. katsoo, että samanlaisia seikkoja, muttei todisteita, on noussut esiin väliaikaisen 
valiokunnan ensimmäisestä työvaiheesta, ja erityisesti:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 23
Johdanto-osan I kappaleen johdantokappale

I. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan ensimmäisestä työvaiheesta on noussut esiin 
yhtäläisiä epäilyksiä, ja erityisesti:
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 24
Johdanto-osan I kappaleen 2 a luetelmakohta (uusi)

– lausunnoista, joita Yhdysvaltain hallituksen edustajat antoivat maan väitetyistä 
luovutuksista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 25
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. katsoo, että vaikka kaikenlainen luonteeltaan oikeudellinen tutkintatoimivalta 
puuttuukin ja vaikka kansalliset viranomaiset pitävät tiedustelupalveluiden väitetyn 
toiminnan salassa, väliaikainen valiokunta on ilmeisesti kuitenkin onnistunut 
toteamaan, että Euroopan alueella on harjoitettu laitonta toimintaa, joka vaikuttaa 
Euroopan kansalaisiin ja asukkaisiin, ja se on siksi siirtänyt Euroopan hallituksille 
todistustaakan liittyen siihen, ovatko ne todella noudattaneet niille Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklasta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta 
aiheutuvia velvoitteita,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 26
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. katsoo, että terrorismin vastustamisen koordinaattorin de Vriesin sekä yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Solanan vastaukset osoittivat, että 
ei ole todisteita siitä, että CIA olisi syyllistynyt kansallisen oikeuden, unionin 
oikeuden tai kansainvälisen oikeuden loukkauksiin Euroopan unionissa,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 27
Johdanto-osan J kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 28
Johdanto-osan J kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 29
Johdanto-osan J kappale

J. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan tähän mennessä toteuttamat toimet vahvistavat 
vain osittain, että 18. tammikuuta 2006 tehty päätös perustaa kyseinen valiokunta oli 
aiheellinen, ja että ne osoittavat myös, että suurin osa saaduista tiedoista on esitetty 
jo aiemmin kansainvälisen lehdistön julkaisemissa, asiaa koskevissa lukuisissa 
artikkeleissa,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 30
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

K a. toteaa, että tässä päätöslauselmassa "Euroopan mailla" tarkoitetaan jäsenvaltioita, 
liittyviä valtioita, ehdokasvaltioita sekä assosiaatiovaltioita, kuten ne määritellään 
18. tammikuuta 2006 hyväksytyssä Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n 
vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen 
valiokunnan mandaatissa,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 31
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

K b. toteaa tämän päätöslauselman käsittelevän kolmea erityyppistä menettelyä, joita 
Yhdysvallat näyttää käyttävän:

– poikkeukselliset luovutukset, joissa henkilöt siirretään toiselle hallitukselle 
kuulustelua varten,

– salaiset pidätykset, joissa henkilöt siirretään Yhdysvaltojen hallinnassa oleviin 
paikkoihin, ja

– toimeksiannetut pidätykset, joissa henkilöt siirretään vangeiksi kolmansiin 
maihin Yhdysvaltojen määräyksestä; katsoo, että vaikka julkisesti tiedossa, että 
mikään Euroopan maa pitäisi henkilöitä vangittuina Yhdysvaltojen 
määräyksestä, on hyvin todennäköistä, että henkilöitä on kuljetettu Euroopan 
maiden kautta matkalla tällaiseen vankeuteen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 32
1 kohta

1. ottaa huomioon Euroopan neuvoston pääsihteerin päätelmät, jotka tämä on laatinut 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 52 artiklan mukaisesti toteutetun tutkinnan 
pohjalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 33
1 kohta

1. yhtyy tässä päätöslauselmassa mainittujen todisteiden olosuhteista riippuvasta 
luonteesta huolimatta Euroopan neuvoston pääsihteerin päätelmiin, jotka tämä on 
laatinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 52 artiklan mukaisesti toteutetun tutkinnan 
pohjalta;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 34
1 a kohta (uusi)

1 a. pitää myönteisenä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 
oikeusasioiden ja ihmisoikeuksien valiokunnan esittelijän työtä sekä hedelmällistä 
yhteistyötä väliaikaisen valiokunnan ja Euroopan neuvoston välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 35
3 kohta

3. pitää valitettavana, että tiedustelupalvelujen toimintaa säätelevät säännökset jäävät 
monessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa demokraattisen valvonnan ulkopuolelle, 
minkä vuoksi on otettava käyttöön entistä tiukemmat valvontatoimet, etenkin silloin, 
kun on kyse ulkomaisen tiedustelupalvelun toiminnasta jonkin jäsenvaltion alueella ja 
ulkomaisissa sotilastukikohdissa; katsoo, että niin jäsenvaltioissa kuin Euroopan 
unionissakin olisi hyväksyttävä pikaisia lainsäädäntötoimia, jotta tiedustelupalvelujen 
toiminta olisi avoimempaa;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 36
3 kohta

3. pitää valitettavana sitä, että tiedustelupalvelujen toimintaa säätelevät säännökset ovat 
monessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa riittämättömiä, minkä vuoksi on otettava 
käyttöön entistä tiukemmat valvontatoimet, etenkin silloin, kun on kyse ulkomaisen 
tiedustelupalvelun toiminnasta jonkin jäsenvaltion alueella, ja katsoo, että yhteistyötä 
koskevat säännöt olisi hyväksyttävä yhteisön tasolla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 37
3 kohta

3. panee merkille, että tiedustelupalvelujen toimintaa säätelevät säännökset ovat 
riittämättömiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, minkä vuoksi on otettava käyttöön 
entistä tiukemmat valvontatoimet, etenkin silloin, kun on kyse ulkomaisen 
tiedustelupalvelun toiminnasta jonkin jäsenvaltion alueella (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 38
3 kohta

3. pitää valitettavana sitä, että säännöt, jotka koskevat parlamentin harjoittamaa 
tiedustelupalvelujen toiminnan valvontaa, ovat monessa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa avoimuudeltaan riittämättömiä, minkä vuoksi on otettava käyttöön 
entistä tiukemmat valvontatoimet, etenkin silloin, kun on kyse ulkomaisen 
tiedustelupalvelun toiminnasta jonkin jäsenvaltion alueella (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim

Tarkistus 39
3 a kohta (uusi)

3 a. pitää valitettavana sitä, että tähän saakka ei ole annettu julkisuuteen koko tekstiä 
Naton neuvoston 4. lokakuuta 2001 hyväksymästä päätöksestä, joka koski 
Washingtonin sopimuksen 5 artiklan täytäntöönpanoa; muistuttaa, että entinen 
pääsihteeri lordi Robinson totesi lehdistölle antamassaan lausunnossa, että 
päätöksen mukaan "liittoutuneet antavat tarpeelliset lentoliikennettä koskevat 
järjestelyt ja kansalliset menettelyt huomioon ottaen yleisen ylilentoja koskevan 
luvan Yhdysvaltojen ja muiden liittoutuneiden ilma-aluksille, kun kyseessä ovat 
terrorismin vastaisiin operaatioihin liittyvät sotilaslennot" ja että ne "antavat 
Yhdysvalloille ja muille liittolaisille pääsyn Naton jäsenvaltioiden alueella 
sijaitseviin satamiin ja lentokentille terrorismin vastaisia operaatiota polttoaineen 
tankkausta varten kansallisten menettelyjen mukaisesti"; korostaa, että päätöksen 
sisältö ja sen soveltaminen eivät ole selviä; kehottaa Natoa julkistamaan nopeasti 
päätöksen koko tekstin asian selventämiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 40
3 a kohta (uusi)

3 a. toteaa, että se, että laaja eurooppalainen yleisö sai tietää Yhdysvaltojen 
tiedustelupalvelujen toiminnan laajuudesta ja vakavuudesta, oli joidenkin 
tiedotusvälineiden ammattimaisen toiminnan ja riippumattomuuden sekä 
kansalaisjärjestöjen tekemien tutkimusten ansiota; katsoo näiden tutkimusten 
osoittaneen, että eurooppalaiset tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut eivät tee mitään 
estääkseen kolmansien maiden tiedustelupalvelujen laittoman toiminnan;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 41
3 a kohta (uusi)

3 a. pahoittelee, että tähän asti jäsenvaltioiden hallitukset ovat suhtautuneet 
valiokunnan toimintaan pidättyväisesti eivätkä ne ole missään vaiheessa välittäneet 
sen toistuvista virallista apua koskevista pyynnöistä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 42
3 b kohta (uusi)

3 b. pahoittelee, ettei tähän mennessä yksikään toimivaltaisista viranomaisista, joihin on 
oltu yhteydessä, ole noudattanut pyyntöä toimittaa valiokunnalle 
kokonaisuudessaan Nato-maiden 4. lokakuuta 2001 allekirjoittama sopimus, joka 
tehtiin Yhdysvaltojen vaatimuksesta kansainvälisen terrorismin torjumiseksi;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Tarkistus 43
3 b kohta (uusi)

3 b. ymmärtää, kuinka tärkeää on tiivis yhteistyö unionin jäsenvaltioiden ja liittouman 
maiden tiedustelupalvelujen välillä, mutta korostaa, että tätä yhteistyötä ei pidä 
sekoittaa Euroopan unionin alueen ja ilmatilan loukkaamattomuuden 
hylkäämiseen, minkä seurauksena vieraan vallan tiedustelupalvelut voivat suorittaa 
siellä luvattomia operaatioita rankaisematta ja kaiken poliittisen ja oikeudellisen 
valvonnan ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 44
Alaotsikko 3 kohdan jälkeen

CIA:n (poistetaan) toteuttamat (poistetaan) siirrot ja poikkeukselliset kuljetukset (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 45
Alaotsikko 3 kohdan jälkeen

CIA:n, muiden yhdysvaltalaisten elinten tai kolmansien maiden (poistetaan) toteuttamat 
laittomat kaappaukset, siirrot, sieppaukset, poikkeukselliset kuljetukset ja vankien salainen 
säilyttäminen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 46
Alaotsikko 3 kohdan jälkeen

CIA:n, muiden amerikkalaisten virastojen tai yksiköiden taikka kolmansien maiden 
tiedustelupalvelujen toteuttamat pidätykset, siirrot, poikkeukselliset kuljetukset ja vankien 
salainen säilyttäminen

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 47
Alaotsikko 3 kohdan jälkeen

CIA:n tai kolmansien maiden tiedustelupalvelujen toteuttamat oletetut pidätykset, siirrot, 
poikkeukselliset kuljetukset ja vankien salainen säilyttäminen

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 48
4 kohta

4. esittää huolensa siitä, että jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja väliaikaisen 
valiokunnan toiminnan ansiosta paljastuneiden seikkojen perusteella 
perusihmisoikeuksia – jotka sisältyvät Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n 
kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sekä 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
– on syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen aloitetun terrorismin vastaisen ehdottoman 
tärkeän taistelun yhteydessä useaan otteeseen loukattu vakavasti ja tavalla, jota ei 
voida hyväksyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 49
4 kohta

4. esittää huolensa siitä, että jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja väliaikaisen 
valiokunnan toiminnan ansiosta paljastuneiden seikkojen perusteella 
perusihmisoikeuksia – jotka sisältyvät Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n 
kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan – on 
syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen aloitetun terrorismin vastaisen ehdottoman tärkeän 
taistelun yhteydessä mahdollisesti loukattu;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 50
4 kohta

4. esittää huolensa siitä, että jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja väliaikaisen 
valiokunnan toiminnan ansiosta paljastuneiden seikkojen perusteella 
perusihmisoikeuksia – jotka sisältyvät Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n 
kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan – on 
syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen aloitetun terrorismin vastaisen ehdottoman tärkeän 
taistelun yhteydessä mahdollisesti loukattu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 51
5 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 52
5 kohta

5. katsoo väliaikaiselle valiokunnalle esitettyjen todisteiden valossa, että monissa 
tapauksissa Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu on ollut suoraan vastuussa terrorismista 
epäiltyjen henkilöiden laittomista pidätyksistä, siirroista, kaappauksista ja pitämisestä 
vangittuna (poistetaan) jäsenvaltioiden sekä liittyvien valtioiden ja ehdokasvaltioiden 
alueella samoin kuin muiden muassa Euroopan kansalaisten tai asukkaiden 
poikkeuksellisista luovutuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 53
5 kohta

5. toteaa, että CIA on useaan otteeseen siirtänyt terrorismista syytettyjä henkilöitä
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jäsenvaltioiden alueella, kuljettanut heidät salaa siviililentokoneita käyttäen 
kolmansiin valtioihin ja luovuttanut heidät niille, jotta kyseisten valtioiden 
viranomaiset ovat voineet kuulustella heitä CIA:n valvonnassa, ja että näiden 
kuulustelujen yhteydessä on käytetty kidutusta sekä halventavaa ja epäinhimillistä 
kohtelua; pitää tätä kaikkea perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien karkeina 
loukkauksina;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 54
5 kohta

5. pitää valitettavana sitä, että CIA on ilmeisesti kolmessa 8, 9 ja 10 kohdassa 
mainitussa tapauksessa ollut vastuussa terrorismista syytettyjen henkilöiden 
laittomista siirroista, pitämisestä vangittuna sekä poikkeuksellisista kuljetuksista 
jäsenvaltioiden alueelle ja että joissakin tapauksissa kyse on mahdollisesti ollut 
Euroopan kansalaisista;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 55
5 kohta

5. pitää valitettavana, että CIA on useaan otteeseen selvästi ollut vastuussa terrorismista 
syytettyjen henkilöiden laittomista siirroista, pitämisestä vangittuna sekä 
poikkeuksellisista kuljetuksista jäsenvaltioiden alueelle, mikä on kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön vastaista, ja että usein kyse on ollut Euroopan 
kansalaisista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 56
5 kohta

5. pitää valitettavana sitä, että CIA tai muut amerikkalaiset yksiköt ovat useaan 
otteeseen selvästi olleet vastuussa terrorismista syytettyjen henkilöiden laittomista 
siirroista, pitämisestä vangittuna sekä poikkeuksellisista kuljetuksista jäsenvaltioiden 
alueelle ja että usein kyse on ollut Euroopan kansalaisista;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 57
5 kohta

5. pitää valitettavana sitä, että CIA on useaan otteeseen selvästi ollut vastuussa 
terrorismista syytettyjen henkilöiden (poistetaan) siirroista, pitämisestä vangittuna 
sekä poikkeuksellisista kuljetuksista jäsenvaltioiden alueelle ja että pienessä osassa 
tapauksista kyse on ollut Euroopan kansalaisista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Claeys

Tarkistus 58
5 kohta

5. pitää valitettavana sitä, että CIA näyttää useaan otteeseen olleen vastuussa 
terrorismista syytettyjen henkilöiden laittomista siirroista, pitämisestä vangittuna sekä 
poikkeuksellisista kuljetuksista jäsenvaltioiden alueelle ja että usein kyse on ollut 
Euroopan kansalaisista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 59
5 a kohta (uusi)

5 a. uskoo vahvoin perustein ja tukeutuen Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä 
CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän 
väliaikaisen valiokunnan esittämiin uskottaviin todisteisiin, että Euroopan maissa 
on tapahtunut väitettyjen terroristien laittomia kaappauksia tarkoituksena siirtää 
kyseiset henkilöt maihin, joissa heitä todennäköisesti kidutetaan, ja että monissa 
tapauksissa kyse on ollut Euroopan asukkaista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 60
5 a kohta (uusi)

5 a. pahoittelee, että Yhdysvaltojen sekä Euroopan maiden väliset 
yhteisymmärryspöytäkirjat pidetään salassa väliaikaiselta valiokunnalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Claeys

Tarkistus 61
6 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 62
6 kohta

6. tuomitsee poikkeukselliset kuljetukset, koska ne loukkaavat kansainvälisen oikeuden 
mukaisia perusoikeuksia; pitää tässä yhteydessä tarpeellisena, kun otetaan 
huomioon terrorismiin liittyvät monet näkökohdat, joiden todentaminen on usein 
vaikeaa tällä hetkellä käytettävissä olevien oikeudellisten välineiden avulla, että EU, 
sen jäsenvaltiot sekä Yhdysvallat kehittävät yhdessä uusia oikeudellisia välineitä ja 
menetelmiä, joiden avulla liittoutuneet voivat vastustaa terrorismia tehokkaasti 
kansainvälisen oikeuden puitteissa; kehottaa neuvostoa vahvistamaan tähän liittyen 
yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 63
6 kohta

6. tuomitsee poikkeukselliset kuljetukset, joilla on tarkoitus taata, että epäillyt eivät 
joudu oikeudenkäyntiin, vaan nämä siirretään CIA:n tai Yhdysvaltojen 
pidätyskeskuksiin, jotka sijaitsevat Yhdysvaltojen lainkäyttövallan ulkopuolisella 
alueella, tai siirretään kolmansien maiden salaisen poliisiin tai 
tiedustelupalveluiden säilöön, jossa heitä pidetään vangittuina tai kuulustellaan 
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(usein Yhdysvaltojen pyynnöstä ja kolmannen osapuolen toimesta); katsoo, että 
poikkeukselliset kuljetukset paikkoihin, joissa kidutus on yleistä, loukkaavat 
palauttamiskiellon periaatetta, joka on määritetty YK:n kidutuksen vastaisen 
yleissopimuksen 3 artiklassa; katsoo, että tiettyjen maiden käytännöt ovat 
riittämättömiä, sillä maat rajoittavat vastuutaan vaatiessaan diplomaattisia 
vahvistuksia; menettely on osoittautunut tehottomaksi ja se ei takaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen edellyttämää suojaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 64
6 kohta

6. tuomitsee poikkeukselliset kuljetukset, joilla on tarkoitus taata, että epäillyt eivät 
joudu oikeudenkäyntiin, vaan nämä siirretään kolmansiin maihin kuulusteltaviksi –
myös kidutusta käyttäen – ja heitä pidetään vangittuina Yhdysvaltojen tai 
paikallisten viranomaisten valvonnassa olevissa tiloissa; katsoo, että tiettyjen maiden 
käytännöt ovat riittämättömiä, sillä maat rajoittavat vastuutaan vaatiessaan 
diplomaattisia vahvistuksia; menettely on osoittautunut tehottomaksi ja se ei takaa 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämää suojaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 65
6 kohta

6. tuomitsee poikkeukselliset kidutustarkoituksessa suoritetut kuljetukset, joilla on 
tarkoitus varmistaa, että epäillyt eivät joudu oikeudenkäyntiin, vaan nämä siirretään 
kolmansien maiden hallitusten alaisuuteen, jotta näitä voidaan kuulustella tai pitää 
vangittuina mahdollisesti Yhdysvaltojen valvonnassa olevissa tiloissa; katsoo, että 
tiettyjen maiden käytännöt ovat riittämättömiä, sillä maat rajoittavat vastuutaan 
vaatiessaan diplomaattisia vahvistuksia, mikä edistää kidutusta; menettely on 
osoittautunut tehottomaksi ja se ei mahdollisesti takaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen edellyttämää suojaa;

Or. en



PE 374.151v02-00 22/60 AM\616414FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 66
6 kohta

6. tuomitsee poikkeukselliset kuljetukset, joilla on tarkoitus varmistaa, että epäillyt eivät 
joudu oikeudenkäyntiin, vaan nämä siirretään kolmansien maiden hallitusten 
alaisuuteen, jotta näitä voidaan kuulustella tai pitää vangittuina Yhdysvaltojen 
valvonnassa olevissa tiloissa; katsoo, kuten kidutusta käsittelevän erityisesittelijän 
Manfred Nowakin johtopäätöksissäkin todetaan, että tiettyjen maiden käytäntöjä ei 
voida hyväksyä, sillä maat rajoittavat vastuutaan vaatiessaan diplomaattisia 
vahvistuksia mailta, joissa on painavia syitä olettaa kidutusta harjoitettavan; 
menettely on osoittautunut tehottomaksi ja se ei takaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen edellyttämää suojaa ja näin kierretään kidutuksen 
absoluuttista kieltoa sekä palauttamiskieltoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 67
6 a kohta (uusi)

6 a. pitää diplomaattisia vakuuksia, kun niillä pyydetään poikkeamaan normeista, 
kolmansissa maissa harjoitettavan kidutuksen hiljaisena hyväksyntänä, minkä 
vuoksi ne ovat vastoin EU:n velvollisuuksia sellaisina kuin ne määritellään EU:n 
politiikan suuntaviivoissa suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun 
julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä 
kysymyksissä, jotka neuvosto hyväksyä 9. huhtikuuta 2001;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 68
6 a kohta (uusi)

6 a. on huolissaan todistuksesta, jonka Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n 
vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevälle väliaikaiselle 
valiokunnalle antoi Kanadan kansalainen Maher Arar, joka joutui 
syyttömyydestään huolimatta Yhdysvaltojen viranomaisten pidättämäksi, jonka CIA 
siirsi Euroopassa sijaitsevan lentokentän kautta ja jota pidettiin 11 kuukauden ajan 
vangittuna Syyriassa, missä häntä kidutettiin;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 69
7 kohta

7. on hyvin huolissaan siitä, että kaikki Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä 
CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän 
väliaikaisen valiokunnan tähänastinen työ näyttää osoittavan, että CIA on käyttänyt 
pöytälaatikkoyrityksiä Chicagon yleissopimuksen mukaisten valtion lentokoneita 
koskevien vaatimusten kiertämiseksi, minkä avulla terrorismista epäiltyjä henkilöitä 
on voitu siirtää laittomasti sellaisiin maihin, muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, 
Syyriaan ja Afganistaniin, joissa tiedetään yleisesti käytettävän kidutusta 
kuulustelutilanteissa, minkä myös Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 70
7 kohta

7. pitää valitettavana – kuten väliaikaisen valiokunnan työskentely on tähän mennessä 
osoittanut – että CIA:n omia tai sen tekaistuilta ja laillisilta lentoyhtiöiltä vuokraamia 
lentokoneita on käytetty Euroopan ilmatilassa ja lentokentillä ja että CIA on näin 
salaa siirtänyt, pitänyt vangittuna ja kuljettanut terrorismista epäiltyjä henkilöitä 
CIA:n tai Yhdysvaltojen armeijan säilöön tai muihin maihin, joissa he ovat 
todennäköisesti joutuneet kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun tai rangaistusten kohteiksi; toteaa, että Yhdysvaltojen hallitus on myös itse 
todennut joidenkin näistä maista, kuten Egyptin, Jordanian, Syyrian ja 
Afganistanin, käyttävän usein kidutusta kuulusteluissa2;

Or. en

  
1 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
2 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 71
7 kohta

7. panee merkille – kuten väliaikaisen valiokunnan työskentely on tähän mennessä 
osoittanut – että CIA on käyttänyt yksityisiä lentokoneita ja salaa siirtänyt, pitänyt 
vangittuna ja kuljettanut terrorismista epäiltyjä henkilöitä luovuttaakseen heidät ilman 
täysiä takeita henkilöiden kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta muihin maihin, muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, Syyriaan ja 
Afganistaniin, joissa usein käytetään kidutusta kuulustelutilanteissa, minkä myös 
Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 72
7 kohta

7. pitää valitettavana, että CIA on ilmeisesti käyttänyt tekaistuilta ja laillisilta 
lentoyhtiöiltä vuokrattuja lentokoneita ja salaa siirtänyt, pitänyt vangittuna ja 
kuljettanut terrorismista epäiltyjä henkilöitä luovuttaakseen heidät muihin maihin, 
muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, Syyriaan ja Afganistaniin, joissa usein käytetään 
kidutusta kuulustelutilanteissa, minkä myös Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut2; 
panee kuitenkin merkille, että väliaikaisen valiokunnan työ ei tähän mennessä ole 
vahvistanut väitteitä, joskaan se ei valitettavasti ole myöskään pystynyt kumoamaan 
niitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 73
7 kohta

7. pitää valitettavana – kuten väliaikaisen valiokunnan työskentely on tähän mennessä 
osoittanut – että CIA on käyttänyt tekaistuilta ja laillisilta lentoyhtiöiltä vuokrattuja 
lentokoneita ja salaa siirtänyt, pitänyt vangittuna ja kuljettanut terrorismista epäiltyjä 
henkilöitä luovuttaakseen heidät muihin maihin, muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, 
Syyriaan ja Afganistaniin, joissa usein käytetään kidutusta kuulustelutilanteissa, minkä 

  
1 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
2 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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myös Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut1; korostaa näissä maissa harjoitettu 
kidutus huomioon ottaen Euroopan unionin vastuuta unionin naapuruuspolitiikan 
puitteissa solmittujen sopimusten perusteella;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski, Simon Coveney

Tarkistus 74
7 kohta

7. pitää valitettavana – kuten osa väliaikaisen valiokunnan työskentelystä on tähän 
mennessä osoittanut – että luultavasti CIA on käyttänyt tekaistuilta ja laillisilta 
lentoyhtiöiltä vuokrattuja lentokoneita ja ilmeisesti salaa siirtänyt, pitänyt vangittuna 
ja kuljettanut terrorismista epäiltyjä henkilöitä luovuttaakseen heidät muihin maihin, 
muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, Syyriaan ja Afganistaniin, joissa usein käytetään 
kidutusta kuulustelutilanteissa, minkä myös Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut2;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 75
7 a kohta (uusi)

7 a. panee merkille neuvoston väitteen, jonka esittivät Gijs de Vries ja Javier Solana ja 
jonka mukaan ei ole olemassa mitään ratkaisevia todisteita siitä, että siirtolentoja 
olisi tapahtunut, vaikka poikkeuksellisten luovutusten väitetyt uhrit sekä juristit, 
toimittajat ja jäsenvaltioiden julkisten viranomaisten edustajat ovatkin esittäneet 
päinvastaisia suullisia todistuksia ja kirjallisia tietoja ja vaikka Yhdysvaltain 
ulkoministeri Condoleezza Rice totesikin 5. joulukuuta 2005, että "luovutuksilla 
saadaan terroristien toiminta päättymään ja pelastetaan ihmishenkiä";

Or. en

  
1 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
2 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 76
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on korjattava välittömästi räikeä ristiriita, joka 
perustuu toisaalta siihen, että vaaditaan ja tuetaan demokraattisten takeiden 
toivottavaa käyttöönottoa tiettyjen kolmansien maiden käytännöissä ja 
järjestelmissä, ja toisaalta siihen, että yllytetään – joko teoin tai laiminlyönnein –
joitakin näistä kolmansista maista toteuttamaan ihmisoikeuksien kannalta 
tuomittavia tekoja, mikä käy ilmi muun muassa Uzbekistania koskevista 
todistajanlausunnoista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 77
7 a kohta (uusi)

7 a. tuomitsee sen tosiseikan, että poikkeukselliset luovutukset ovat osa Yhdysvaltojen 
hallinnon harkittua strategiaa, jolla pyritään torjumaan terrorismia kaikin keinoin, 
joko laillisin tai laittomin, siten että asetetaan etusijalle turvallisuus oikeusvaltion, 
ihmisoikeuksien ja yksilön loukkaamattomuuden sijasta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 78
7 a kohta (uusi)

7 a. panee erityisesti merkille, että Europolin johtaja Ratzel totesi itävaltalaiselle Der 
Standard -lehdelle (9.5.2006) antamassaan haastattelussa, että Europol ei vaihtanut 
mitään operatiivisia tietoja CIA:n kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 79
7 a kohta (uusi)

7 a. pitää myönteisenä Yhdysvaltain kongressin nopeaa ja tehokasta reagointia sen 
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pantua täytäntöön McCainin esittämän lakiuudistuksen, jolla pyritään 
parantamaan väitettyjen terroristien suojaa valtioelinten harjoittamalta laittomalta 
kohtelulta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 80
Alaotsikko 7 kohdan jälkeen

Jäsenvaltioiden mahdollinen tahaton osallisuus – toiminnan tai laiminlyönnin kautta –
pidätyksiin, siirtoihin, karkotuksiin, poikkeuksellisiin kuljetuksiin ja salaisiin säilytyksiin tai 
tietoinen osallistuminen kyseiseen toimintaan

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 81
Alaotsikko 7 kohdan jälkeen

Jäsenvaltioiden mahdollinen tahaton osallisuus – toiminnan tai laiminlyönnin kautta –
oletettuihin pidätyksiin, siirtoihin, poikkeuksellisiin kuljetuksiin ja salaisiin säilytyksiin tai 
tietoinen osallistuminen kyseiseen toimintaan

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 82
Alaotsikko 7 kohdan jälkeen

Jäsenvaltioiden sekä liittyvien valtioiden ja ehdokasvaltioiden mahdollinen tahaton osallisuus 
– toiminnan tai laiminlyönnin kautta – laittomiin kaappauksiin, kuljetuksiin, pidätyksiin, 
siirtoihin, poikkeuksellisiin kuljetuksiin ja salaisiin säilytyksiin tai tietoinen osallistuminen 
kyseiseen toimintaan

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 83
Alaotsikko 7 kohdan jälkeen

Jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden tai hakijamaiden mahdollinen tahaton osallisuus –
toiminnan tai laiminlyönnin kautta – (poistetaan) siirtoihin ja poikkeuksellisiin kuljetuksiin 
(poistetaan) tai tietoinen osallistuminen kyseiseen toimintaan

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Tarkistus 84
8 kohta

8. pitää todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella 
epätodennäköisenä, että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset eivät 
tietäisi maansa alueella (poistetaan) tapahtuneesta poikkeuksellisiin kuljetuksiin 
liittyvästä toiminnasta; pitää eritoten täysin epätodennäköisenä, että useiden 
jäsenvaltioiden ilmatilojen halki ja lentokenttien kautta olisi suoritettu satoja 
lentoja, ilman että turvallisuuspalvelut tai tiedustelupalvelut tiesivät niistä ja ilman 
että näiden yksiköiden vastuuhenkilöt olisivat edes ihmetelleet, liittyvätkö nämä 
lennot ja poikkeukselliset kuljetukset toisiinsa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 85
8 kohta

8. pitää todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella 
epätodennäköisenä, että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset eivät 
tietäisi maansa alueella, ilmatilassa tai lentokentillä tapahtuneesta poikkeuksellisesta 
toiminnasta; toteaa, että tätä huomiota tukee se tosiseikka, että Yhdysvaltojen 
hallinnon johtajat ovat jatkuvasti vakuuttaneet toimineensa loukkaamatta 
Euroopan maiden kansallista itsenäisyyttä; tuomitsee rikostutkinnasta ja toimittajien 
tutkimuksista sekä todistajilta ja tutkituista asiakirjoista saatujen tietojen perusteella 
sen, että CIA:n agentit siirsivät Egyptin kansalaisen Abu Omarin Milanoon 
17. helmikuuta 2003 ja sieltä edelleen ensiksi Avianoon ja myöhemmin Ramsteiniin, 
ja että tämä operaatio suunniteltiin ja toteutettiin tiedustelupalvelun agenttien ja 
italialaisten karabinieerien avustuksella;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 86
8 kohta

8. pitää todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella – kuitenkin ilman 
mitään selviä todisteita – epätodennäköisenä, että tiettyjen Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden hallitukset eivät tietäisi maansa alueella, ilmatilassa tai lentokentillä 
tapahtuneesta poikkeuksellisesta toiminnasta; pitää lisäksi epätodennäköisenä, että 
rikostutkinnasta, todistajilta ja tutkituista asiakirjoista saatujen tietojen perusteella 
CIA:n agenttien suunnitelma siirtää Egyptin kansalainen Abu Omarin Milanoon 
17. helmikuuta 2003 olisi toteutettu niin, että Italian hallituksen viranomaiset tai 
tiedustelupalvelu eivät olisi olleet tietoisia asiasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 87
8 kohta

8. pitää todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella 
epätodennäköisenä, että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset eivät 
tietäisi maansa alueella, ilmatilassa tai lentokentillä tapahtuneesta poikkeuksellisesta 
toiminnasta; pitää lisäksi epätodennäköisenä, että rikostutkinnasta, todistajilta ja 
tutkituista asiakirjoista saatujen tietojen perusteella CIA:n agenttien suunnitelma 
siirtää Egyptin kansalainen Abu Omar Milanoon 17. helmikuuta 2003 olisi toteutettu 
niin, että Italian hallituksen viranomaiset tai tiedustelupalvelu eivät olisi olleet tietoisia 
asiasta; ottaa kuitenkin huomioon, että tähän mennessä ei ole saatu konkreettisia ja 
kumoamattomia todisteita, jotka tukisivat tätä olettamusta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 88
8 kohta

8. katsoo todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella (poistetaan), että 
(poistetaan) Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset ovat voineet tietää maansa 
alueella, ilmatilassa tai lentokentillä tapahtuneesta poikkeuksellisesta toiminnasta; 
katsoo lisäksi (poistetaan), että rikostutkinnasta, todistajilta ja tutkituista asiakirjoista 
saatujen tietojen perusteella CIA:n agenttien suunnitelma siirtää Egyptin kansalainen 
Abu Omar Milanoon 17. helmikuuta 2003 on mahdollisesti toteutettu niin, että Italian 
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hallituksen viranomaiset tai tiedustelupalvelu eivät olisi olleet tietoisia asiasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 89
8 kohta

8. ei pidä todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella kovin 
todennäköisenä, että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset eivät 
tietäisi maansa alueella, ilmatilassa tai lentokentillä tapahtuneesta poikkeuksellisesta 
toiminnasta; pitää lisäksi (poistetaan) rikostutkinnasta, todistajilta ja tutkituista 
asiakirjoista saatujen tietojen perusteella mahdollisena, että CIA:n agenttien 
suunnitelma siirtää Egyptin kansalainen Abu Omar Milanoon 17. helmikuuta 2003 
olisi toteutettu niin, että Italian hallituksen viranomaiset tai tiedustelupalvelu eivät 
olisi olleet tietoisia asiasta; pahoittelee sitä, että koska Yhdysvaltojen 
luovutusohjelman mittakaavaa ja oikeusperustaa sekä pidätyskeskusten sijaintia 
koskevissa väitteissä on huomattavia eroja, on mahdotonta todistaa mitään 
yksittäistä tapausta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Tarkistus 90
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää lisäksi epätodennäköisenä, että rikostutkinnasta, todistajilta ja tutkituista 
asiakirjoista saatujen tietojen perusteella CIA:n agenttien suunnitelma siirtää 
Egyptin kansalainen Abu Omar Milanoon 17. helmikuuta 2003 olisi toteutettu niin, 
että Italian hallituksen viranomaiset tai tiedustelupalvelu eivät olisi olleet tietoisia 
asiasta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 91
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa Italian hallitusta, olettaen, että aiemmin tehtyä päätöstä koskevat 
olosuhteet ovat muuttuneet, vaatimaan Abu Omarin siirtämiseen syyllistyneiden 
22 CIA:n agentin luovuttamista meneillään olevan oikeuskäsittelyn tukemiseksi ja 
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totuuden tuomiseksi esille;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 92
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää myönteisenä Saksan liittopäivien parlamentaarista tutkimusta ja odottaa 
tutkintavaliokuntansa lopullisia tuloksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 93
8 a kohta (uusi)

8 a. korostaa, että EU:n terrorisminvastaisten toimien demokraattista ja oikeudellista 
tarkastelua on vahvistettava; on huolissaan siitä, että YUTP:n korkea edustaja ja 
EU:n terrorisminvastainen koordinaattori eivät ole toimineet aktiivisesti pyrkien 
saamaan tietoja jäsenvaltioilta; katsoo, että terrorisminvastaista taistelua 
käsittelevän neuvoston työryhmän pitäisi käsitellä kokouksissaan järjestelmällisesti 
ihmisoikeuksien suojelua ja julkaistava asiaa koskeva vuosittainen kertomus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 94
8 b kohta (uusi)

8 b. pitää Italian hallituksen menettelyä epäasianmukaisena ja toteaa, että se ei vastaa 
ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia vaatimuksia; katsoo erityisesti, että 
Italian entisen oikeusministerin poliittinen toiminta on ollut totuuden esille 
tuomisen ja rikostutkinnan esteenä, koska tämä ei ole käynnistänyt Abu Omarin 
siirtämisestä Milanon syyttäjäviraston tutkinnassa olleiden 22 CIA:n agentin 
luovutuspyyntöön liittyviä menettelyjä;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 95
8 b kohta (uusi)

8 b. kehottaa tulevaa perusoikeusvirastoa kiinnittämään erityistä huomiota tapauksiin, 
joissa väitettyjä terroristeiksi epäiltyjä on karkotettu jäsenvaltioista kolmansiin 
maihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 96
9 kohta

9. pitää valitettavana, että Ruotsin viranomaiset luovuttivat Egyptin kansalaiset 
Mohammed Al Zaryn ja Ahmed Agizan CIA:n agenteille; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 97
9 kohta

9. pitää valitettavana, että Ruotsin viranomaiset poistivat Egyptin kansalaiset 
Mohammed Al Zaryn ja Ahmed Agizan maasta ja luovuttivat heidät Yhdysvaltojen 
agenteille, jotta kyseiset miehet palautettaisiin Egyptiin, vaikka olikin selviä viitteitä 
siitä, että heitä saatettaisiin kiduttaa tai heihin kohdistettaisiin muunlaista julmaa, 
epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 98
9 kohta

9. pitää valitettavana, että Ruotsin viranomaiset luovuttivat Egyptin kansalaiset 
Mohammed Al Zaryn ja Ahmed Agizan CIA:n agenteille, jotta kyseiset miehet 
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palautettaisiin Egyptiin, vaikka ruotsalaiset ehkä tiesivätkin näiden henkilöiden 
riskistä joutua kidutuksen sekä julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
uhreiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 99
9 a kohta (uusi)

9 a. pahoittelee, että Ruotsin viranomaiset luovuttivat lainvalvontavaltansa joulukuun 
18. päivänä 2001 Bromman lentokentällä pannessaan toimeen hallituksen 
päätöksen karkottaa kaksi Egyptin kansalaista, Mohammed Al Zary ja Ahmed 
Agiza, ja antaessaan Yhdysvaltain agenttien toimia julkisina viranomaisina Ruotsin 
alueella, mikä on Ruotsin parlamentin oikeusasiamiehen mukaan vastoin Ruotsin 
lakia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 100
9 b kohta (uusi)

9 b. pahoittelee, että Egyptin kansalaisten Mohammed Al Zaryn ja Ahmed Agizan 
karkottaminen Ruotsista joulukuussa 2001 perustui yksinomaan Egyptin 
hallituksen antamiin diplomaattisiin vakuuksiin, jotka eivät antaneet tehokasta 
suojaa kidutukselta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Tarkistus 101
10 kohta

10. pitää valitettavana, että Bosnian viranomaiset luovuttivat Guantánamo Bayhin 
poikkeuksellisella kuljetuksella kuusi Bosnian kansalaista tai algerialaista alkuperää 
olevaa asukasta sen jälkeen, kun heidät oli siirretty väkisin Yhdysvaltojen vangeiksi 
vastoin Bosnia ja Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuimen antamaa sitovaa 
väliaikaista päätöstä sekä heidän vapauttamistaan koskevaa päätöstä, jonka antoi 
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liittovaltion korkein oikeus, jolloin rikottiin Euroopan ihmisoikeussopimusta 
ilmeisesti SFOR-henkilöstön tieten;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 102
10 kohta

10. pitää valitettavana, että Bosnian viranomaiset luovuttivat CIA:n agenteille 
poikkeuksellisella kuljetuksella kuusi Algerian kansalaista tai algerialaista alkuperää 
olevaa asukasta, vaikka (poistetaan) Bosnia ja Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuin 
antoi asiasta kielteisen päätöksen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 103
10 kohta

10. pitää valitettavana, että Bosnian viranomaiset luovuttivat CIA:n agenteille 
poikkeuksellisella kuljetuksella kuusi Algerian kansalaista tai algerialaista alkuperää 
olevaa asukasta, vaikka oikeudellisia takuita ei ollut annettu ja vaikka Bosnia ja 
Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuin antoi asiasta kielteisen päätöksen; korostaa 
tarvetta saada lisätietoja Naton ja Interpolin mahdollisesta osuudesta tähän liittyen;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 104
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa jatkamaan tutkimuksia, jotta voitaisiin selvittää Naton johtamiin SFOR-
joukkoihin osallistuneiden Yhdysvaltojen sotilaiden rooli kuuden 
algerialaisperäisen Bosnian kansalaisen tai asukkaan sieppauksessa ja 
kuljettamisessa Guantánamo Bayhin huolimatta Bosnian korkeimman oikeuden 
päätöksestä vapauttaa epäillyt, minkä totesi kidutusta käsittelevä YK:n 
erityisesittelijä Manfred Nowak, joka oli tuolloin Bosnia ja Hertsegovinan 
ihmisoikeustuomioistuimen jäsen; kehottaa selvittämään tarkemmin Bosnian 
hallituksen mahdollista roolia asiassa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 105
10 b kohta (uusi)

10 b. pitää tarpeellisena tutkimusten jatkamista, jotta voitaisiin selvittää väitettyjen 
salaisten pidätyskeskusten olemassaoloa Kosovossa ja KFOR-joukkojen mahdollista 
osallistumista terrorista epäiltyjen henkilöiden laittomiin pidätyksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 106
10 a kohta (uusi)

10 a. toteaa, että Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja 
laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta ei ole tähän 
mennessä esittänyt mitään todisteita salaisten vankiloiden olemassaolosta EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 107
10 a kohta (uusi)

10 a. tuomitsee CIA:n suorittaman Saksan kansalaisen Khaled el Masrin siirron ja sen, 
että tätä pidettiin tammikuusta 2004 toukokuuhun 2004 vangittuna Afganistanissa 
ja kohdeltiin siellä halventavasti ja epäinhimillisesti; toteaa myös, että epäilyä ei ole 
tähänkään mennessä julistettu aiheettomaksi, että Khaled el Masria pidettiin tätä 
ennen aikavälillä 31.12.2003–23.1.2004 lainvastaisesti vangittuna entisessä 
Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, josta hänet siirrettiin 23.–24.1.2004 
Afganistaniin; pitää tässä yhteydessä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 
toimenpiteitä tapauksen selvittämiseksi riittämättöminä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
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Sjöstedt

Tarkistus 108
Paragraph 10 b (uusi)

10 b. tuomitsee Kanadan kansalaisen Maher Ararin kidnappauksen, kun Yhdysvaltojen 
viranomaiset pidättävät hänet hänen syyttömyydestään huolimatta ja CIA siirsi 
hänet Ciampinon lentokentälle, minkä jälkeen häntä pidettiin 11 kuukauden aikana 
vangittuna Syyriassa, missä häntä kidutettiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker, Jas Gawronski

Tarkistus 109
10 b kohta (uusi)

10 b. panee erityisesti merkille, että valiokunnan tutkimukset ovat alusta lähtien 
keskittyneet sen toimivallan puitteissa kaikkiin väitteisiin, jotka koskevat sekä 
väitettyjä lentoja että oletettuja salaisia pidätyskeskuksia; toteaa kuitenkin, että 
tähän mennessä ei ole saatu mitään todisteita tukemaan väitteitä CIA:n salaisten 
pidätyskeskusten olemassaolosta jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 110
10 b kohta (uusi)

10 b. toteaa nimenomaisesti, että EU:n terrorismin vastainen koordinaattori de Vries 
ilmoitti valiokunnassa, ettei ole olemassa mitään todisteita siitä, että CIA olisi 
rikkonut kansallista, EU:n tai kansainvälistä oikeutta EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda

Tarkistus 111
10 c kohta (uusi)

10 c. ehdottaa, että Naton pääsihteeri kutsutaan vankikuljetuksia käsittelevän 
valiokunnan kuulemistilaisuuteen muun muassa sen selvittämiseksi, ovatko SFOR-
ja KFOR-joukot mahdollisesti osallistuneet terrorista epäiltyjen laittomiin 
pidätyksiin, luovutuksiin ja vangitsemisiin;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Tarkistus 112
10 a kohta (uusi)

10 a. muistuttaa jäsenvaltioita, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan valtioilla on positiivisia aineellisia ja menettelyihin 
liittyviä velvoitteita ihmisoikeuksien alalla ja niiden on ryhdyttävä 
lainsäädäntötoimiin niiden alueella tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien 
estämiseksi samoin kuin niiden on tutkittava väitetyt ihmisoikeusloukkaukset ja 
rangaistava syyllisiä ihmisoikeusloukkausten ollessa kyseessä; lisää, että valtiot 
voidaan laittaa edesvastuuseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, jos 
ne eivät ole noudattaneet näitä positiivisia velvoitteita; korostaa, että tähän liittyen 
jäsenvaltioilla on velvollisuus tutkia, onko niiden aluetta tai ilmatilaa käytetty 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen, joko niiden itsensä tai kolmansien maiden taholta 
jäsenvaltioiden avustaessa suorasti tai epäsuorasti; katsoo, että jäsenvaltioiden on 
myös ryhdyttävä tarvittaviin lainsäädäntötoimiin, jotta nämä loukkaukset eivät voi 
toistua;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Tarkistus 113
10 b kohta (uusi)

10 b. toteaa – komission ja neuvoston edustajien väliaikaiselle valiokunnalle antamien 
tietojen perusteella – että kummallakaan kyseisistä toimielimistä ei ole toimivaltaa 
terrorismin vastaisen taistelun alalla eikä valvonta- tai koordinointivaltuuksia 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen suhteen, vaikka siltä 
vaikuttaisikin; huomauttaa täten, että komission ja neuvoston lausunnot perustuvat 
yksinomaan jäsenvaltioiden antamiin tietoihin, että niillä ei ole minkäänlaista 
toimivaltaa alalla, jota väliaikainen valiokunta tutkii, ja että niitä ei voida pitää 
vastuullisina tämän asian puitteissa; pyytää neuvostoa vetämään tästä 
johtopäätöksensä, mitä tulee terrorismin vastaisen taistelun tehokkuuteen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 114
Alaotsikko ennen 11 kohtaa

Kidutuksen väitetty käyttö

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 115
11 kohta

11. korostaa, että kidutuksen kielto, sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 1 artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli 
sitten kyse sotatilasta tai sodan uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä 
tahansa poikkeustilasta; muistuttaa, että myös salaiset vangitsemiset sekä 
poikkeukselliset siirrot ja kuljetukset ovat kansainvälisen oikeuden mukaan 
perusoikeusrikkomuksia, ja ne rikkovat erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 3 ja 5 artiklaa etenkin, kun tällaiset toimet merkitsevät 
kidutusta tai epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 116
11 kohta

11. korostaa, että kidutuksen kielto, sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 1 artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli
sitten kyse sotatilasta tai sodan uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä 
tahansa poikkeustilasta; muistuttaa, että myös salaisia vangitsemisia sekä 
poikkeuksellisia siirtoja ja kuljetuksia on yleensä pidettävä kansainvälisen oikeuden 
mukaan ihmisoikeusrikkomuksina ja ne on siis tuomittava tekoina, jotka saattavat 
johtaa kidutuksen tai epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vapaampaan 
käyttöön;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Josef Zieleniec

Tarkistus 117
11 kohta

11. korostaa, että kidutuksen kielto, sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 1 artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli 
sitten kyse sotatilasta tai sodan uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä 
tahansa poikkeustilasta; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 118
11 kohta

11. korostaa, että kidutuksen kielto, sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 1 artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli 
sitten kyse sotatilasta tai sodan uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä 
tahansa poikkeustilasta; muistuttaa, että myös (poistetaan) siirtoja ja poikkeuksellisia 
kuljetuksia kolmansiin maihin, jotka on tehty siinä tarkoituksessa, että siellä 
voidaan suorittaa kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa 
kohtelua sisältäviä kuulusteluja, on pidettävä kansainvälisen oikeuden mukaan 
ihmisoikeusrikkomuksina (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 119
11 kohta

11. korostaa, että kidutuksen ja julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto, 
sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen 1 
artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli sitten kyse sotatilasta tai sodan 
uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä tahansa poikkeustilasta; muistuttaa, 
että myös salaisia vangitsemisia sekä poikkeuksellisia siirtoja ja kuljetuksia on 
pidettävä kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisoikeusrikkomuksina ja ne on siis 
tuomittava tekoina, joihin saattaa sisältyä kidusta tai julmaa, epäinhimillistä ja 
halventavaa kohtelua;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney

Tarkistus 120
11 a kohta (uusi) 

11 a. on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen ja EU:n välillä ei ole yhteisymmärrystä 
kidutuksen määritelmästä; korostaa tarvetta saada aikaan kansainvälisesti 
tunnustettu kidutuksen määritelmä sekä hyväksyttävät normit, jotka koskevat 
pidätystä ja vangitsemisen aikaista kuulustelua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 121
12 kohta 

12. tunnustaa, että halukkuus käyttää kidutuksen avulla saatuja tietoja on 
nykymuotoisen poikkeuksellisia luovutuksia koskevan ohjelman perusta; muistuttaa, 
että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää pitävinä tai 
hyväksyttävinä todisteina tuomioistuimessa, mistä säädetään YK:n kidutuksen 
vastaisen sopimuksen 15 artiklassa, ja arvelee lisäksi, että kidutuksen avulla saadut 
tunnustukset ovat hyvin harvoin auttaneet terrorismin ennaltaehkäisyssä ja 
tukahduttamisessa, minkä muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan entinen 
Uzbekistanin-suurlähettiläs Craig Murray totesi väliaikaisen valiokunnan 
järjestämässä kuulemistilaisuudessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 122
12 kohta

12. muistuttaa, että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää 
pitävinä todisteina, mistä säädetään YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa, ja 
toistaa yleisesti tunnetun epäilyn liittyen kidutuksen avulla saatuihin tunnustuksiin 
sekä niiden osuuteen terrorismin ennaltaehkäisyssä ja tukahduttamisessa (poistetaan);

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 123
12 kohta

12. muistuttaa, että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää 
pitävinä todisteina, mistä säädetään YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa, ja 
arvelee lisäksi, että kidutuksen avulla saadut tunnustukset ovat hyvin harvoin auttaneet 
terrorismin ennaltaehkäisyssä ja tukahduttamisessa (poistetaan);

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 124
12 kohta

12. ottaa huomioon muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan entisen Uzbekistanin 
suurlähettilään Craig Murrayn todistajanlausunnon väliaikaisen valiokunnan 
järjestämässä kuulemistilaisuudessa, jossa tämä kertoi, että kidutusta käytettiin 
Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun käskystä ja että monet eurooppalaiset 
Uzbekistanissa toimivat suurlähettiläät olivat tietoisia tästä käytännöstä; katsoo, että 
valiokunnan on paneuduttava erityisesti tähän kysymykseen;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 125
12 kohta

12 muistuttaa, että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää 
pitävinä todisteina, mistä säädetään YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa, ja 
katsoo lisäksi, että Euroopan unionin arvoihin perustuvassa valtioiden yhteisössä 
kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu on kiellettyä ja että 
niitä ei näin ollen voida missään tapauksessa pitää oikeutettuina keinoina
terrorismin ennaltaehkäisyssä ja tukahduttamisessa (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Tarkistus 126
12 kohta

12. muistuttaa, että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää 
pitävinä todisteina, kuten säädetään YK:n asiaa koskevassa sopimuksessa, ja arvelee 
lisäksi, että kidutuksen avulla saadut tunnustukset ovat hyvin harvoin olleet hyödyksi
terrorismin ennaltaehkäisyssä ja tukahduttamisessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 127
12 kohta

12. muistuttaa, että kidutuksen tai julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
avulla saatuja tietoja tai tunnustuksia ei missään tapauksessa voida pitää pitävinä 
todisteina, mistä säädetään YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa, eikä niitä saa 
käyttää millään muullakaan tavalla, ja arvelee lisäksi, että kidutuksen avulla saadut 
tunnustukset ovat hyvin harvoin auttaneet terrorismin ennaltaehkäisyssä ja 
tukahduttamisessa, minkä muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan entinen 
Uzbekistanin-suurlähettiläs Craig Murray totesi väliaikaisen valiokunnan 
järjestämässä kuulemistilaisuudessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 128
12 a kohta (uusi) 

12 a. tuomitsee sellaisten tietojen käytön ja vaihdon jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa, 
jotka voidaan katsoa saadun kansallisten tai ulkomaisten tiedustelupalveluiden 
harjoittaman kidutuksen avulla, ja tuomitsee sen, ettei haluta varmistaa, ettei 
kidutusta ole käytetty; tuomitsee myös sellaisten tietojen toimittamisen, jotka voivat 
olla epäluotettavia ja joihin liittyen ei voida taata, ettei henkilöitä niiden johdosta 
siirretä paikkoihin, joissa heitä voidaan kiduttaa tai kohdella huonosti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 129
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita välittömästi noudattamaan tiukasti YK:n kidutuksen vastaisen 
sopimuksen 3 artiklaa, ja erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, jonka mukaan 
yksikään valtio ei saa karkottaa, palauttaa eikä luovuttaa ketään henkilöä sellaiseen 
maahan, jossa tämän voidaan uskoa joutuvan kidutuksen uhriksi; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 130
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita sekä liittyviä valtioita ja ehdokasvaltioita välittömästi 
noudattamaan tiukasti YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen 3 artiklaa, ja erityisesti 
palauttamiskiellon periaatetta, jonka mukaan yksikään valtio ei saa karkottaa, 
palauttaa eikä luovuttaa ketään henkilöä sellaiseen maahan, jossa tämän voidaan uskoa 
joutuvan kidutuksen uhriksi; kehottaa lisäksi Yhdysvaltoja muuttamaan 
palauttamiskieltoperiaatteen tulkintaansa kyseisen 3 artiklan mukaiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 131
13 a kohta (uusi) 

13 a. kehottaa jäsenvaltioita jättämään täysin huomiotta kidutuksen vastaiset 
diplomaattiset vakuudet, kuten kidutusta käsittelevä YK:n erityisesittelijä Manfred 
Nowak suositteli;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 132
13 a kohta (uusi) 

13 a. kehottaa neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan, jolla vastustetaan kolmansien 
maiden antamien diplomaattisten vakuuksien käyttöä jäsenvaltioissa, kun on hyvä 
syy uskoa, että henkilöt joutuvat kidutuksen tai huonon kohtelun uhreiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 133
Alaotsikko 13 kohdan jälkeen

Euroopan ilmatilan ja eurooppalaisten lentokenttien väitetty käyttö kolmansien maiden 
tiedustelupalvelujen toimintaan

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 134
Alaotsikko 13 kohdan jälkeen

Euroopan ilmatilan ja eurooppalaisten lentokenttien käyttö CIA:n toimintaan

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elena Valenciano Martínez-Orozco, Antonio Masip Hidalgo

Tarkistus 135
-14 kohta (uusi) 

-14. kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan Chicagon yleissopimuksen tarkistamista sekä 
tarkastusten käyttöönottoa, jotta voidaan estää yksityislennoilla esiintyvät 
lainrikkomukset, jotka ovat johtaneet ihmisoikeusloukkauksiin;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 136
14 kohta

14. katsoo, että CIA:n lentojen suuri määrä on osoitus Euroopan sekä Yhdysvaltojen 
tiedustelupalveluiden merkittävästä, intensiivisestä ja tarpeellisesta yhteistyöstä, ja 
uskoo voivansa väittää, että Chicagon sopimusta on rikottu useaan otteeseen, kun CIA 
on toteuttanut satoja lentoja käyttäen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja 
lentokenttiä ja kun CIA ei ole noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 
3 artiklassa valtiollisille lennoille tarkoitettua lupaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 137
14 kohta

14. uskoo (poistetaan), että Chicagon sopimusta on rikottu (poistetaan), kun CIA on 
toteuttanut satoja lentoja käyttäen CIA:n omistamia tai vuokraamia lentokoneita, 
jotka ovat olleet valtion käytössä siviilikäytön asemesta ja jotka ovat käyttäneet 
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden ilmatilaa ja lentokenttiä, ja kun CIA ei ole 
noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 3 artiklassa valtiollisille lennoille 
tarkoitettua lupaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 138
14 kohta

14. uskoo voivansa väittää, että Chicagon sopimusta on rikottu useaan otteeseen, kun CIA 
on toteuttanut useita lentoja käyttäen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja 
lentokenttiä ja kun CIA ei ole noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 
3 artiklassa valtiollisille lennoille tarkoitettua lupaa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jas Gawronski

Tarkistus 139
14 kohta

14. uskoo voivansa väittää, että Chicagon sopimusta on mahdollisesti rikottu kolmessa 
edellä mainitussa tapauksessa, kun CIA on toteuttanut (poistetaan) lentoja käyttäen 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja lentokenttiä ja kun CIA ei ole 
noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 3 artiklassa valtiollisille lennoille 
tarkoitettua lupaa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 140
14 kohta

14. pitää vahvistettuna epäilystä siitä, että Chicagon sopimusta on rikottu toistuvasti ja 
järjestelmällisesti, kun CIA on toteuttanut (poistetaan) lentoja käyttäen Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja lentokenttiä ja kun CIA ei ole noudattanut 
velvoitetta hankkia yleissopimuksen 3 artiklassa valtiollisille lennoille tarkoitettua 
lupaa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Tarkistus 141
14 kohta

14. uskoo voivansa väittää, että Chicagon sopimusta on rikottu useaan otteeseen, kun CIA 
on toteuttanut satoja lentoja käyttäen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja 
lentokenttiä ja kun CIA ei ole noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 
3 artiklassa valtiollisille lennoille tarkoitettua lupaa; uskoo lisäksi, että tiettyjen 
jäsenvaltioiden kanssa solmittuja kahdenvälisiä sopimuksia on myös mahdollisesti 
rikottu;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 142
14 a kohta (uusi) 

14 a. tunnustaa tarpeen käyttää yksityisiä lentokoneita salaisiin operaatioihin, mutta 
suosittelee väärinkäytön estävien menettelyjen käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Tarkistus 143
14 a kohta (uusi) 

14 a. katsoo tilanteen ironian näkyvän siinä, että yksityislentokoneet, jotka itse asiassa 
toimivat vieraan vallan palveluksessa, kuten kyseisen valtion viranomaiset ovat 
useaan otteeseen tunnustaneet tiedotusvälineissä niiden käytön oikeutusta 
perustellakseen, ovat jääneet täysin jäsenvaltioiden valvonnan ulkopuolelle juuri 
sillä verukkeella, että kyseessä olivat yksityislentokoneet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 144
15 kohta

15. pitää valitettavana, että yksikään jäsenvaltio ei ole ottanut käyttöön menettelyjä tai 
käynnistänyt kansallisia tutkimuksia, joilla varmistettaisiin, toimivatko 
siviililentokoneet kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 145
15 kohta

15. pitää valitettavana, että yksikään jäsenvaltio, liittyvä valtio tai ehdokasvaltio ei ole 
ottanut käyttöön menettelyjä, joilla varmistettaisiin, toimivatko siviililentokoneet 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 146
16 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 147
16 kohta

16. pitää kansallista ilmatilaa ja jäsenvaltioiden lentokenttiä koskevaa unionin 
lainsäädäntöä erittäin tärkeänä; korostaa tarvetta säätää uusia kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä säännöksiä; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 148
16 kohta

16. pitää kansallista ilmatilaa ja jäsenvaltioiden lentokenttiä koskevaa unionin 
lainsäädäntöä (poistetaan) riittämättömänä; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
asianmukaisiin lainsäädännöllisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 149
16 kohta

16. pitää yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, kansallisen ilmatilan käyttöä, valvontaa ja 
hallintaa, jäsenvaltioiden lentokenttien käyttöä sekä eurooppalaisia lentoyhtiötä 
koskevaa unionin lainsäädäntöä täysin riittämättömänä; korostaa tarvetta säätää uusia 
kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä säännöksiä; kehottaa komissiota 
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parantamaan välittömästi lainsäädäntöä esittämällä direktiiviä kansallisen 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Tarkistus 150
16 kohta

16. pitää kansallista ilmatilaa ja jäsenvaltioiden lentokenttiä koskevaa unionin 
lainsäädäntöä täysin riittämättömänä; korostaa tarvetta säätää uusia kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä säännöksiä; kehottaa komissiota tekemään jo nyt 
direktiiviehdotuksen kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ei-kaupallisen 
siviili-ilmailun valvonnan alalla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney

Tarkistus 151
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa komissiota esittämään jäsenvaltioille suosituksia normien parantamiseksi 
liittyen valvontaan, joka koskee EU:n lentokenttiä ja ilmatilaa käyttävien yksityisesti 
vuokrattujen lentokoneiden toimintaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 152
16 a kohta (uusi)

16 a. katsoo, että on selvitettävä 22. tammikuuta 2003 Ateenassa allekirjoitetun 
sopimuksen todellinen sisältö, jossa on seuraava maininta: "increased use of 
European transit facilities to support the return of criminal/inadmissible aliens";

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 153
16 b kohta (uusi)

16 b. toteaa, että on selvitettävä, millä tavoin Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu on 
todellisuudessa käyttänyt ilmatilaa, sotilas- ja siviililentokenttiä sekä Naton ja 
Yhdysvaltojen tukikohtia;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 154
16 c kohta (uusi)

16 c. pitää välttämättömänä tarkistaa, onko olemassa todisteita siitä, että Puolassa, 
Romaniassa ja Bulgariassa olisi salaisia vankiloita, kuten monissa toimittajien ja 
tunnustettujen kansalaisjärjestöjen tekemissä tutkimuksissa on väitetty;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 155
16 a kohta (uusi)

16 a. toteaa nimenomaisesti, että YUTP:n korkea edustaja Solana ilmoitti valiokunnassa, 
että ei ole todisteita siitä, että CIA olisi rikkonut EU:ssa kansallista, EU:n tai 
kansainvälistä lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 156
Alaotsikko 16 kohdan jälkeen (uusi) 

Väliaikaisen valiokunnan tähän mennessä lähettämät viralliset valtuuskunnat

Or. fr



AM\616414FI.doc 51/60 PE 374.151v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 157
-17 kohta (uusi)

-17. katsoo, että virallisten valtuuskuntien matkat entiseen Jugoslavian tasavaltaan 
Makedoniaan ja Yhdysvaltoihin ovat tuottaneet väliaikaisen valiokunnan 
työskentelyn kannalta oleellista tietoa ja mahdollistaneet tutustumisen ilman 
välikäsiä sekä viranomaisten että kansalaisyhteiskunnan versioihin molemmissa
maissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 158
-17 a kohta (uusi)

-17 a. tuomitsee Saksan kansalaisen Khalid El-Masrin pitämisen laittomasti vangittuna 
Afganistanissa yli neljän kuukauden ajan vuonna 2004; pitää valitettavana entisen 
Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisten haluttomuutta vahvistaa, että 
El-Masri oli Skopjessa ja että häntä todennäköisesti pidettiin siellä ennen kuin 
CIA:n agentit luovuttivat hänet Afganistaniin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Claudio Fava

Tarkistus 159
-17 b kohta (uusi)

-17 b. pahoittelee Yhdysvaltojen hallituksen hyvin rajoittavaa tulkintaa liittyen kidutuksen 
vastaiseen yleissopimukseen ja etenkin sellaisten luovutusten kieltämiseen, joiden 
yhteydessä luovutetut vangit voivat joutua kokemaan kidutusta tai halventavaa, 
julmaa ja epäinhimillistä kohtelua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 160
Alaotsikko 16 kohdan jälkeen

Väliaikaisen valiokunnan työn saattaminen päätökseen
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Claeys

Tarkistus 161
17 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 162
17 kohta

17. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan työskentelyn on jatkuttava ja kyseisten tapausten 
käsittelyä on syvennettävä, jotta voitaisiin varmistaa, että yksi tai useampi jäsenvaltio 
on rikkonut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa, ja lisätä EU:n 
kansainvälistä uskottavuutta ja sen toiminnan johdonmukaisuutta 
ihmisoikeuspolitiikan alalla; korostaa myös mahdollisuutta laajentaa tutkinta 
sellaisiin tapahtumiin ja maihin, joita ei mainita erikseen tässä päätöslauselmassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 163
17 kohta

17. ei aio jatkaa väliaikaisen valiokunnan työskentelyä eikä kyseisten tapausten 
jatkokäsittelyä sen varmistamiseksi, onko yksi tai useampi jäsenvaltio (poistetaan) 
rikkonut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa; korostaa, että tällä 
hetkellä Euroopan parlamentilla ei ole jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 
ulkopuolisia tehokkaita oikeudellisia välineitä, joiden avulla se voisi saada 
vakuuttavia todisteita ihmisoikeusrikkomuksista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 164
17 a kohta (uusi) 

17 a. toteaa, että väliaikainen valiokunta on toteuttanut kaikki mahdolliset toimet 
Euroopan parlamentin sille antaman mandaatin täyttämiseksi; toteaa samalla, että 
väliaikaisella valiokunnalla ei ole mitään oikeudellisia välineitä, joiden avulla se 
voisi syventää ja laajentaa tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 165
18 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 166
18 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Tarkistus 167
18 kohta

18. päättää tämän seurauksena, että väliaikainen valiokunta jatkaa työskentelyään niin 
kauan kuin saadaan aikaan selvää edistystä tosiseikkojen selvittämisessä ja 
julkisessa tiedottamisessa liittyen valiokunnan mandaattiin ja johtopäätösten 
tekemiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Claeys

Tarkistus 168
18 kohta

18. päättää (poistetaan), että väliaikainen valiokunta jatkaa työskentelyään kahdentoista 
kuukauden mittaisen toimikautensa loppuun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
parlamentin työjärjestyksen 175 artiklan säännöksiä, jotka koskevat toimikauden 
mahdollista pidentämistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 169
19 kohta

19. katsoo, että Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston valmisteleva lainsäädäntötyö on 
saatava käyntiin mahdollisimman pian, jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen
oikeudellinen suoja niille henkilöille, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, 
ja jotta parlamentit voisivat valvoa tehokkaasti tiedustelupalvelujen toimintaa sekä 
kansallisella että Euroopan unionin tasolla; katsoo, että on aiheellista perustaa 
Euroopan perusoikeusvirasto ja aloittaa sen toiminta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Konrad Szymański

Tarkistus 170
19 kohta

19. katsoo, että Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja YK:n valmisteleva 
lainsäädäntötyö on saatava käyntiin mahdollisimman pian, jotta voitaisiin varmistaa 
asianmukainen oikeusperusta tehokkaalle terrorismin vastaiselle taistelulle, jota 
tulisi pitää uutena ilmiönä, joka ei kuulu täysin sotaa koskevan lain tai minkään 
rikoslain piiriin, ja jotta voitaisiin varmistaa oikeudellinen suoja niille henkilöille, 
jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, ja jotta parlamentit voisivat valvoa 
tehokkaasti tiedustelupalvelujen toimintaa sekä kansallisella että Euroopan unionin 
tasolla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 171
19 a kohta (uusi)

19 a. ottaa huomioon tähän mennessä esille tulleet selkeät erot amerikkalaisen ja 
eurooppalaisen oikeusjärjestelmän välillä valiokunnan käsiteltävänä olevissa 
kysymyksissä; korostaa, että luovutukset ja poikkeukselliset luovutukset on 
määriteltävä viipymättä kansainvälisessä lainsäädännössä ja että Euroopan unionin 
toimielinten on sovittava yhteisestä kannasta, joka olisi sisällytettävä 
ihmisoikeuksien suojaamista koskeviin perusasiakirjoihin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 172
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 173
20 kohta

20. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan olisi ehdotettava työskentelynsä päättyessä 
periaatteita, jotka olisi otettava huomioon erityisesti
– tiedustelupalvelujen välistä tiedonvaihtoa koskevissa uusissa säännöissä,
– kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävissä, terrorismin 

torjuntaa koskevissa sopimuksissa,
– unionin naapuruuspolitiikan puitteissa tehtävissä sopimuksissa, joissa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen on aina oltava tärkein lähtökohta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 174
20 kohdan 2 a–2 c luetelmakohdat (uusi) 

20.
– poliisin ja turvallisuusjoukkojen rajat ylittävissä menettelyissä,
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– oikeusmenettelyissä käytettävien todisteiden normeja koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisessa,

– tiedustelutietojen suodattamisessa ylöspäin ja niiden avoimuudessa sen 
takaamiseksi, että tietoja ei hankita kidutuksella ja että lisätään korkeampien 
tasojen vastuuta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 175
20 kohdan -1 luetelmakohta (uusi)

– liittyen EU:n sisäisten valvontamenettelyjen tarpeeseen sen takaamiseksi, että 
jäsenvaltiot noudattavat ihmisoikeuksia koskevia sitoumuksiaan,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 176
21 kohta 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 177
21 kohta

21. pyytää puhemiehistöä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta väliaikainen 
valiokunta voisi – ottaen huomioon sen valtuuksien erityisluonteen – täyttää 
kokonaisuudessaan sille annetun toimeksiannon, ja hyväksymään sen toiminnan 
loppuun asti parlamentin sisäisiä sääntöjä koskevat asianmukaiset poikkeukset, jotka 
koskevat

– väliaikaisen valiokunnan kuulemistilaisuuksiin kutsuttujen asiantuntijoiden (jotka 
voivat saada kulukorvauksen) lukumäärää,

– sallittujen virkamatkojen ja niihin osallistuvien parlamentin jäsenten lukumäärää 
väliaikaisen valiokunnan virallisten valtuuskuntien puitteissa,
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− yksityiskohtaisten, kaikilla EU:n virallisilla kielillä saatavissa olevien, 
pöytäkirjojen laatimista väliaikaisen valiokunnan kuulemistilaisuuksista;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Tarkistus 178
22 kohta

22. panee tyytyväisenä merkille Euroopan neuvoston ja erityisesti sen oikeudellisten 
asioiden ja ihmisoikeuksien komitean esittelijän toiminnan sekä sen ja väliaikaisen 
valiokunnan välille syntyneen yhteistyön;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 179
23 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sajjad Karim

Tarkistus 180
23 kohta

23. kehottaa neuvostoa ja sen kaikkia jäseniä, erityisesti puheenjohtajaa, osallistumaan 
kokonaisvaltaisesti väliaikaisen valiokunnan työskentelyyn perussopimusten ja 
Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti; kehottaa neuvostoa käyttämään täysin valtaansa YUTP:n 
alalla, olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin ja edistämään tutkimuksia Euroopan 
parlamentissa ja Euroopan neuvostossa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 181
23 kohta

23. pahoittelee, että jäsenvaltiot ja neuvosto eivät ole tehneet riittävästi yhteistyötä 
väliaikaisen valiokunnan kanssa; kehottaa siksi neuvostoa ja sen kaikkia jäseniä, 
erityisesti puheenjohtajaa, osallistumaan kokonaisvaltaisesti väliaikaisen valiokunnan 
työskentelyyn perussopimusten ja Euroopan yhteisön tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti; katsoo, että 
neuvostolla on velvollisuus toimia, käsitellä asiaa ja suunnitella pääpiirteissään 
toimia, joita totuuden selville saaminen edellyttää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 182
23 a kohta (uusi)

23 a. muistuttaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Turkin hallituksia siitä, 
että niiden tulee sitoutua täysin asemaansa ehdokasvaltioina ja että niiden tulisi 
siksi toimia täydessä yhteistyössä väliaikaisen valiokunnan kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 183
23 b kohta (uusi)

23 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tiukemman kannan Guantánamo Bayn 
pidätyskeskuksen sulkemiseen ja omaksumaan aktiivisen roolin etsittäessä 
ratkaisua sellaisten pidätettyjen tapaukseen, joihin ei kohdistu oikeuskäsittelyä ja 
jotka eivät voi palata alkuperämaahansa tai asunmaahansa, koska heillä ei ole enää 
kansalaisuutta tai koska he joutuvat kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen 
ja halventavan kohtelun uhreiksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Tarkistus 184
23 c kohta (uusi)

23 c. kehottaa jäsenvaltiota antamaan kaikille EU:n kansalaisille sekä kaikille EU:ssa 
asuneille henkilöille, jotka ovat parhaillaan vangittuina Guantánamossa, kaiken 
tarpeellisen tuen ja avun ja etenkin oikeudellisen avun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sophia 
in 't Veld, Alexander Alvaro, Sajjad Karim

Tarkistus 185
23 a kohta (uusi)

23 a. kehottaa Euroopan neuvoston kidutuksen vastaista komiteaa toimimaan sen 
takaamiseksi, että jokainen Euroopan neuvoston jäsenvaltio täyttää 
velvollisuutensa1 ja ilmoittaa komitealle kaikista alueellaan olevista 
pidätyskeskuksista ja sallii pääsyn niihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 186
24 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mirosław Mariusz Piotrowski

Tarkistus 187
25 kohta

Poistetaan.

Or. en

  
1 Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastainen eurooppalainen yleissopimus, viite: 
CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (osa 1) – Strasbourg, 26.11.1987, 8 artikla.
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