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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

<Amend>Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 1
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi teroro aktai kelia pasauliui didžiulę grėsmę, ir kadangi valstybės narės 
turėtų greičiau derinti savo teisės aktus, kad jų žvalgybos tarnybos galėtų 
bendradarbiauti su JAV žvalgybos tarnybomis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kurią Parlamentas, Taryba ir 
Komisija paskelbė Europos Vadovų Tarybos2000 m. gruodžio 7 d. susitikimo Nicoje 
metu (išbraukta) Europoje yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriais vadovaujasi 
ne tik Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, bet ir valstybių narių konstituciniai ir 
kiti teismai,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Claeys

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kurią Parlamentas, Taryba ir 
Komisija paskelbė Europos Vadovų Tarybos2000 m. gruodžio 7 d. susitikimo Nicoje 
metu (išbraukta) Europoje yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriais vadovaujasi 
ne tik Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, bet ir valstybių narių konstituciniai ir 
kiti teismai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas  4
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi kovos su terorizmu negalima laimėti atsisakant principų, kuriuos 
terorizmas siekia sunaikinti, ypač jokiu būdu negalima eiti į kompromisą dėl 
pagrindinių teisių apsaugos; kadangi su terorizmu reikia kovoti legaliomis 
priemonėmis, ir jis turi būti naikinamas laikantis tarptautines ir nacionalinės teisės 
nuostatų, vyriausybėms ir plačiajai visuomenei laikantis atsakingo požiūrio,

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi žmogaus orumo neliečiamumo principas ir teisė gyventi įtvirtinti pirmuose 
dviejuose šios chartijos straipsniuose ir jais grindžiamos visos kitos pagrindinės 
teisės, ypač teisė į gyvybę (2 straipsnis), kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio 
elgesio arba baudimo uždraudimas (4 straipsnis), teisė į apsaugą perkėlimo, išsiuntimo 
ar išdavimo atveju (19 straipsnis), teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis), ir kadangi šių principų negalima ribotai taikyti nei 
saugumo sumetimais, nei taikos ar karo metu,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas  6
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi tarptautinis terorizmas – vienas iš pagrindinių pavojųir tarptautinės 
bendruomenės Europos Sąjungos saugumui ir stabilumui; kadangi terorizmą, 
lėmusį jau daugelio tūkstančių žmonių mirtį, sėkmingai įveikti galima tik glaudžiai 
bendradarbiaujant ir kartu dedant pastangas Europos Sąjungai ir jos valstybėms 
narėms bei jų sąjungininkams, svarbiausia – JAV; pabrėždamas, kad kuo 
glaudesnis valstybių narių ir JAV slaptųjų tarnybų bendradarbiavimas – tai viena iš 
pagrindinių išankstinių sėkmingos kovos su terorizmu sąlygų; kadangi, atsižvelgiant 
į beformį ir amorfišką teroristų organizacijų pobūdį, žmonių pasiryžimą savižudybės 
imtis kaip ginklo ir į jų ideologinę motyvaciją, abiems partneriams, ES ir JAV, 
bendradarbiaujant reikia priimti naujus ir tinkamesnius tarptautinės teisės srities 
sprendimus, kurie padėtų geriau spręsti terorizmo problemą; kadangi bet kokiu 
atveju visas antiteroristines priemones reikia vykdyti atsižvelgiant į pagrindinius 
žmogaus teisių principus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas  7
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi pagal tarptautines sutartis ir ypač pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
Europos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad bet kuris jų jurisdikcijoje 
esantis asmuo galėtų naudotis tarptautiniu lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis 
teisėmis, įskaitant draudimą perkelti žmones ten, kur jie gali būti kankinami arba kur 
jiems gresia kitoks žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis elgesys ar bausmės,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo and Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pakeitimas 8
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, pvz., išdėstytus JT 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių 
pakte ir su juo susijusiuose instrumentuose, ypač pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją Europos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad bet kuris jų 
jurisdikcijoje esantis asmuo galėtų naudotis tarptautiniu lygmeniu pripažintomis 
pagrindinėmis teisėmis, įskaitant draudimą išduoti ar išsiųsti ten, kur žmogui gresia 
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kankinimas arba žiaurus elgesys,

Or. es

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas  9
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da kadangi pagal Europos ir tarptautinius žmogaus teisių apsaugą reglamentuojančius 
teisės aktus priverstinis dingimas, įskaitant slaptus sulaikymus – kai asmuo 
laikomas incommunicado, nepranešant apie jo likimą arba buvimo vietą jo šeimai ir 
šios informacijos nepaskelbiant viešai ir jam  netaikomi jokie procesiniai veiksmai –
draudžiamas,

Or. en

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

Pakeitimas  10
E konstatuojamosios dalies 3 įtrauka

– 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagos konvenciją dėl tarptautinės civilinės aviacijos (ypač 3, 
4 ir 6 straipsnius),

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  11
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

E a. kadangi po daugiau nei 4 mėnesių darbo laikinasis komitetas vis dar susiduria su 
esminiais pateikiamų kaltinimų skirtumais, susijusiais su JAV nusikaltusių asmenų 
grąžinimo programų apimtimi ir teisiniu pagrindu bei sulaikymo centrų vieta,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  12
Eb konstatuojamoji dalis (nauja)

Eb kadangi norint įveikti terorizmą, kuris kelia didžiulį pavojų pagrindinėms laisvėms 
ir teisėms, reikia, kad Europos, JAV ir visų kitų pasaulio šalių, kurios siekia to 
paties tikslo, vyriausybės kuo glaudžiau bendradarbiautų, ir kadangi didelis CŽV 
skrydžių skaičius yra akivaizdus to svarbaus, intensyvaus ir reikalingo 
bendradarbiavimo pavyzdys,

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  13
Ec konstatuojamoji dalis (nauja)

Ec kadangi siekiant, kad dialogas dėl kovos su terorizmu ir pagarbos žmogaus teisėms 
būtų veiksmingas, reikalinga abišalė pagarba ir pasitikėjimas, o tam gali kelti 
pavojų naudojimasis diskusijomis kaip įrankiu ir geros valios trūkumas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, and Jonas
Sjöstedt

Pakeitimas 14
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi labai svarbu pasinaudoti G. de Vrieso ir J. Solanos, kurių indėlis į pirmąjį 
komiteto darbo etapą buvo visiškai nepakankamas, profesine patirtimi,

Or. it

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

Pakeitimas  15
G konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

– Švedijos kontrolieriaus1, Švedijos parlamento Konstitucinių reikalų komiteto2 ir 
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Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą1 galutines ataskaitas, kurios susijusios, 
inter alia, su Muhammedo Al Zery ir Ahmedo Agizos neteisėtu pagrobimu ir 
grąžinimu į Egiptą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas  16
G konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

– Švedijos kontrolieriaus, Švedijos parlamento Konstitucinių reikalų komiteto galutines 
ataskaitas ir Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą ataskaitas, kurios dar turi būti 
pateiktos,

Or. nl

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

Pakeitimas  17
G konstatuojamosios dalies 1a įtrauka (nauja)

– Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos Teisės reikalų ir žmogaus teisių
komiteto pirmininko ir pranešėjo senatoriaus Dicko Marčio 2005 m. lapkričio 22 d. 
ir 2006 m. sausio 22 d. informacinius memorandumus dėl kaltinimų dėl slapto 
sulaikymo Europos Tarybos valstybėse narėse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas  18
G konstatuojamosios dalies 2 įtrauka

– įvairiose valstybėse narėse atliekamus ikiteisminius tyrimus, ypač Milano 
prokuroro pavaduotojo tyrimo išvadas dėl Egipto piliečio Abu Omaro pagrobimo, ir 
Vokietijoje Miuncheno prokuratūroje tebevykdomą tyrimą dėl Vokietijos piliečio 
Khaledo El-Masrio tariamo pagrobimo ir sulaikymo,

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

Pakeitimas  19
G konstatuojamosios dalies 2 įtrauka

– keliose valstybėse narėse atliekamus ikiteisminius tyrimus, ypač Milano prokuroro 
pavaduotojo tyrimo išvadas1 dėl Egipto piliečio Abu Omaro neteisėto pagrobimo ir 
grąžinimo į Egiptą,

Or. en

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

Pakeitimas  20
G konstatuojamosios dalies 3 įtrauka

– vykdomus arba jau baigtus vykdyti keleto valstybių narių ir stojančiųjų šalių 
parlamentinius tyrimus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 21
I konstatuojamosios dalies įvadinė dalis ir 1 įtrauka

I. kadangi (išbraukta) pirmajame laikinojo komiteto veiklos etape buvo galima surinkti 
gautos informacijos dosjė, ypač:

- 2006 m. vasario 13 d. ir 23 d., kovo 6 d., 13 d., 21 d. ir 23 d., balandžio 20 d. ir 25 d. 
ir gegužės 2 d. surengiant svarstymus, dalyvaujant advokatams, žurnalistams, 
nevyriausybinių organizacijų atstovams, tariamiems nukentėjusiesiems nuo ypatingųjų 
perdavimų (išbraukta), valstybių narių valstybės įstaigų atstovams ir Europos 
institucijų atstovams,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas  22
I konstatuojamosios dalies įvadinė dalis

I. kadangi pirmajame laikinojo komiteto veiklos etape buvo gauta panašių duomenų , 
bet jokių įrodymų, ypač:

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  23
I konstatuojamosios dalies įvadinė dalis

kadangi buvo kilo vienas kitą patvirtinančių įtarimų pirmajame laikinojo komiteto veiklos 
etape, ypač:

Or. en

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

Pakeitimas  24
G konstatuojamosios dalies 2a įtrauka (nauja)

– iš ES vyriausybės pareiškimų dėl jų nusistovėjusios nusikaltėlių grąžinimo tvarkos,

Or. en

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

Pakeitimas  25
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi, nors ir nėra jokios teisminio pobūdžio tyrimus vykdančios valdžios, o 
nacionalinės valdžios institucijos neatskleidžia tariamos žvalgybos tarnybų veiklos, 
laikinajam komitetui pavyko pradėti prima facie bylą dėl to, kad Europos teritorijoje 
buvo vykdoma nelegali Europos piliečiams ir gyventojams poveikio turinti veikla, 
taigi jis perdavė Europos vyriausybėms atsakomybę nustatyti, ar buvo laikomasi ES 
sutarties 6 straipsnyje apibrėžtų ir Europos žmogaus teisių konvencijoje nustatytų jų 
žmogaus teisių srities įsipareigojimų,

Or. en



AM\616414LT.doc 9/57 PE 374.151v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas  26
Recital I b (new)

Ib kadangi ES kovos su terorizmu koordinatoriaus G. de Vrieso ir Vyriausiojo 
Bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgaliotinio J. Solanos atsakymai parodė, 
kad nėra įrodymų, jog CŽV pažeidė nacionalinę, Europos ar tarptautinę teisę ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas  27
J konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  28
J konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 29
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi laikinojo komiteto iki šiol atliktas darbas tik iš dalies patvirtina Parlamento 
2006 m. sausio 18 d. sprendimo sudaryti laikinąjį komitetą pagrįstumą ir, be to, 
parodė, kad didžiąją dalį informacijos, kurią jis surinko, jau buvo galima rasti 
įvairiuose tarptautinėje spaudoje publikuotuose straipsniuose šia tema,

Or. it

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
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Marinus Wiersma

Pakeitimas  30
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka kadangi šioje rezoliucijoje Europos šalis reikia suprasti kaip valstybes ir 
stojančiąsias šalis, šalis kandidates ir asocijuotąsias šalis, kaip apibrėžta 2006 m. 
sausio 18 d. priimtuose Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių 
gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti įgaliojimuose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas  31
Kb konstatuojamoji dalis (nauja)

KB. kadangi ši rezoliucija apima trejopo pobūdžio tvarką, taikomą JAV:

- ypatingasis grąžinimas, pagal kurį asmenys perduodami tardyti kitai vyriausybei; 

- slaptas sulaikymas, pagal kurį asmenys perduodami į JAV kontroliuojamas vietas; 
ir

- sulaikymas perduodant įgaliotajai šaliai, pagal kurį asmenys JAV įsakymu 
perduodami kalinti trečiosioms šalims; nors nėra jokio viešo pobūdžio dokumento, 
kuriame būtų nurodyta, kad kurioje nors Europos valstybėje JAV įsakymu laikomas 
koks nors asmuo, labai tikėtina, kad gabenami į tokią įgaliotą šalį tokie asmenys 
galėjo kirsti Europos šalis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas  32
1 dalis

1. atkreipia dėmesį į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus išvadas, padarytas
atlikus tyrimą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 52 straipsnį; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  33
1 dalis

1. Nepaisant netiesioginio šioje rezoliucijoje minimų įrodymų pobūdžio, pritaria 
Europos Tarybos generalinio sekretoriaus išvadoms, padarytoms atlikus tyrimą pagal 
Europos žmogaus teisių konvencijos 52 straipsnį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas  34
1a dalis (nauja)

1a Džiaugiasi Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos Teisės reikalų ir žmogaus 
teisių komiteto pranešėjo darbu bei produktyviu laikinojo komiteto ir Europos 
Tarybos bendradarbiavimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 35
3 dalis

3. apgailestauja, kad taisyklės, reguliuojančios slaptų tarnybų darbą kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse, atrodo nėra demokratiškai kontroliuojamos, todėl būtina 
nustatyti geresnės kontrolės režimą, ypač kai tai susiję su užsienio valstybių slaptųjų 
tarnybų veikla valstybės teritorijoje ir užsienio karinėse bazėse, ir mano, kad, 
siekiant, jog žvalgybos veikla taptų skaidresnė, būtina skubiai priimti atitinkamas 
teisines priemones ir valstybių narių, ir Europos Sąjungos lygmenimis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas  36
3 dalis

3. apgailestauja, kad taisyklės, reguliuojančios slaptų tarnybų darbą kai kuriose Europos 
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Sąjungos valstybėse narėse, atrodo nėra tinkamos, todėl būtina nustatyti geresnės 
kontrolės režimą, ypač kai tai susiję su užsienio valstybių slaptųjų tarnybų veikla 
valstybės teritorijoje, ir mano, kad būtina ES mastu nustatyti bendradarbiavimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas  37
3 dalis

3. pažymi, kad taisyklės, reguliuojančios slaptų tarnybų darbą (išbraukta) Europos 
Sąjungos valstybėse narėse, atrodo nėra tinkamos, todėl būtina nustatyti geresnės 
kontrolės režimą, ypač kai tai susiję su užsienio valstybių slaptųjų tarnybų veikla 
valstybės teritorijoje (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas  38
3 dalis

3. apgailestauja, kad parlamentinės priežiūros taisyklės, reguliuojančios slaptų tarnybų 
darbą kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse, atrodo nepakankamai 
skaidrios, todėl būtina nustatyti geresnės kontrolės režimą, ypač kai tai susiję su 
užsienio valstybių slaptųjų tarnybų veikla valstybės teritorijoje; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia in 't 
Veld, Sajjad Karim

Pakeitimas  39
3 a dalis (nauja)

3a. apgailestauja, kad iki šiol nebuvo leista susipažinti su visu NATO Tarybos 2001 m. 
spalio 4 d. sprendimu dėl Vašingtono sutarties 5 straipsnio įgyvendinimo; primena, 
kad buvusio Generalinio sekretoriaus lordo Robertsono pranešime spaudai 
teigiama, jog sprendime numatyta, kad sąjungininkai suteikia JAV ir kitų 
sąjungininkų karinių pajėgų lėktuvams bendruosius leidimus praskristi virš jų 
teritorijos laikantis būtinų oro transporto susitarimų ir atskirų šalių tvarkos, jei jos 
vykdo su kova su terorizmu susijusias operacijas, ir kad sąjungininkai leidžia JAV ir 
kitiems sąjungininkams vykdant kovos su terorizmu operacijas laikantis atskirų 
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šalių tvarkos naudotis NATO šalių teritorijoje esančiais uostais ir aerodromais; 
pabrėžia, kad sprendimo turinys ir taikymo pobūdis nėra aiškūs; primygtinai ragina 
NATO leisti susipažinti su visu sprendimu tekstu, kad būtų galima išsiaiškinti šiuos 
klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 40
Paragraph 3 b (new)

3b. pripažįsta, kad daugiau Europos gyventojų galėjo sužinoti apie JAV slaptųjų 
tarnybų operacijų mastą ir svarbą dėl tam tikrų žiniasklaidos priemonių 
profesionalumo ir nepriklausomumo bei nevyriausybinių organizacijų atliktų 
tyrimų; pažymi, jog jų atskleisti faktai parodė, kad Europos žvalgybos tarnybos 
nesistengia sustabdyti neteisėtų trečiosios šalies slaptųjų tarnybų veiksmų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 41
3c dalis (nauja)

3c. apgailestauja dėl to, kad iki šiol valstybių narių vyriausybės mažai reagavo į 
komiteto darbą ir nekreipė dėmesio į jo ne kartą pateiktą oficialios pagalbos 
prašymą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 42
3d dalis (nauja)

3d. apgailestauja, kad nė viena atitinkama institucija, į kurią buvo kreiptasi, iki šiol 
neįvykdė prašymo pateikti komitetui visą susitarimo, kurį JAV prašymu siekiant 
įveikti tarptautinį terorizmą NATO valstybės narės sudarė 2001 m. spalio 4 d., 
tekstą; 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford ir Cecilia Malmström

Pakeitimas 43
3e dalis (nauja)

3e. supranta glaudaus ES valstybių narių ir sąjungininkų žvalgybos tarnybų 
bendradarbiavimo svarbą, tačiau pabrėžia, kad šio bendradarbiavimo negalima 
painioti su Europos teritorijos ir oro erdvės suverenumo atsisakymu, leidžiančiu 
užsienio tarnyboms nebaudžiamoms vykdyti slaptas operacijas, netaikant joms 
jokios politinės ir teisminės kontrolės.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 44
Paantraštė po 3 dalies

Dėl CŽV (išbraukta) įvykdytų (išbraukta) pagrobimų ir ypatingųjų perdavimų (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Sarah Ludford

Pakeitimas 45
Paantraštė po 3 dalies

Dėl CŽV, kitų JAV įstaigų ar (išbraukta) trečiųjų šalių saugumo tarnybų įvykdytų neteisėtų 
sulaikymų, perkėlimų, pagrobimų, ypatingųjų perdavimų ir slaptųjų įkalinimų

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 46
Paantraštė po 3 dalies

Dėl CŽV, kitų JAV įstaigų ar tarnybų, ar kitų trečiųjų šalių saugumo tarnybų įvykdytų 
sulaikymų, pagrobimų, ypatingųjų perdavimų ir slaptųjų įkalinimų

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 47
Paantraštė po 3 dalies

Dėl CŽV ar kitų trečiųjų šalių saugumo tarnybų tariamai įvykdytų sulaikymų, pagrobimų, 
ypatingųjų perdavimų ir slaptųjų įkalinimų

Or. it

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 48
4 dalis

4. yra susirūpinęs tuo, kad pagal iki šiol gautą informaciją iš valstybių narių, Europos 
Tarybos ir dėl laikinojo komiteto veiklos, nuo 2001 m. rugsėjo 11 d., pradėjus būtiną
kovą su terorizmu, buvo ne kartą šiurkščiai ir neleistinai pažeistos pagrindinės 
žmogaus teisės, ypač susijusios su Europos žmogaus teisių konvencija, Jungtinių 
Tautų konvencija prieš kankinimą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 49
4 dalis

4. yra susirūpinęs tuo, kad pagal iki šiol gautą informaciją iš valstybių narių, Europos 
Tarybos ir dėl laikinojo komiteto veiklos, nuo 2001 m. rugsėjo 11 d., pradėjus būtiną
kovą su terorizmu, galėjo būti (išbraukta) pažeistos pagrindinės žmogaus teisės, ypač 
susijusios su Europos žmogaus teisių konvencija, Jungtinių Tautų konvencija prieš 
kankinimą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas 50
4 dalis

4. yra susirūpinęs tuo, kad pagal iki šiol gautą informaciją iš valstybių narių, Europos 
Tarybos ir dėl laikinojo komiteto veiklos, nuo 2001 m. rugsėjo 11 d., pradėjus būtiną
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kovą su terorizmu, galėjo būti (išbraukta) pažeistos pagrindinės žmogaus teisės 
(išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 51
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

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

Pakeitimas 52
5 dalis

5. dėl laikinajam komitetui pateiktų įrodymų yra priverstas manyti, kad JAV slaptosios 
tarybos daugeliu atvejų buvo tiesiogiai atsakingos dėl įtariamų teroristų neteisėto 
sulaikymo, perkėlimo, pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių ir stojančių šalių bei 
šalių kandidačių teritorijoje ir, be kita ko, dėl Europos Sąjungos piliečių ar gyventojų 
ypatingųjų perdavimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 53
5 dalis

5. pažymi, kad CŽV ne kartą grobė įtariamus teroristus valstybių narių teritorijoje, 
slaptai pervežė juos į trečiąsias šalis pasinaudodama tariamai civilinių orlaivių 
skrydžiais ir perdavė juos toms šalims tam, kad jie būtų apklausiami tų šalių 
pareigūnų prižiūrint CŽV, taip pat kankinant ir nežmoniškai bei žeminamai 
elgiantis; smerkia šiuos veiksmus kaip šiurkščius pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimus;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 54
5 dalis

5. smerkia tai, kad trimis atvejais, išvardytais 8, 9 ir 10 dalyse, CŽV tikriausiai buvo 
atsakinga dėl įtariamų teroristų neteisėto pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių 
teritorijoje ir dėl ypatingųjų perdavimų, kurie keliais atvejais galėjo būti susiję su 
Europos Sąjungos piliečiais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo ir Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pakeitimas 55
5 dalis

5. smerkia tai, kad CŽV ne kartą buvo neabejotinai atsakinga dėl įtariamų teroristų 
neteisėto pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių teritorijoje ir dėl ypatingųjų 
perdavimų – tarptautinei humanitarinei teisei prieštaraujančių veiksmų, kurie tam 
tikrais atvejais buvo susiję su Europos Sąjungos piliečiais;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 56
5 dalis

5. smerkia tai, kad CŽV ar kitos JAV tarnybos ne kartą buvo neabejotinai atsakingos
dėl įtariamų teroristų neteisėto pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių teritorijoje ir dėl 
ypatingųjų perdavimų, kurie tam tikrais atvejais buvo susiję su Europos Sąjungos 
piliečiais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 57
5 dalis

5. smerkia tai, kad CŽV ne kartą buvo neabejotinai atsakinga dėl įtariamų teroristų 
(išbraukta) pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių teritorijoje ir dėl ypatingųjų 
perdavimų, kurie retais atvejais buvo susiję su Europos Sąjungos piliečiais;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Claeys

Pakeitimas 58
5 dalis

5. smerkia tai, kad CŽV tikriausiai ne kartą buvo atsakinga dėl įtariamų teroristų 
neteisėto pagrobimo ir įkalinimo valstybių narių teritorijoje ir dėl ypatingųjų 
perdavimų, kurie tam tikrais atvejais buvo susiję su Europos Sąjungos piliečiais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 59
5a dalis (nauja)

5a. dėl laikinajam komitetui pateiktų patikimų įrodymų turi rimtų priežasčių manyti, 
kad Europos šalyse buvo neteisėtai grobiami įtariami teroristai siekiant pervežti 
šiuos asmenis į šalis, kuriose jie tikriausiai būtų kankinami, ir kad tam tikrais 
atvejais tai buvo susiję su Europos Sąjungos gyventojais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 60
5b dalis (nauja)

5b. apgailestauja dėl to, kad laikinasis komitetas negali susipažinti su slaptais JAV ir 
Europos šalių susitarimais dėl tarpusavio supratimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Claeys

Pakeitimas 61
6 dalis

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas 62
6 dalis

6. atmeta ypatinguosius perdavimus kaip veiksmus, kuriais pažeidžiamos tarptautinėje 
teisėje įtvirtintos pagrindinės teisės; atsižvelgdamas į tai, mano, kad, turint mintyje 
daugelį terorizmo apraiškų, kurias dažnai sunku nustatyti naudojant turimas 
teisines priemones, ES, jos valstybėms narėms ir Jungtinėms Valstijoms būtina 
kartu sukurti naujų teisinių priemonių ir būdų, siekiant sudaryti sąlygas 
sąjungininkams veiksmingai kovoti su terorizmu laikantis tarptautinės teisės 
normų; ragina Tarybą atsižvelgiant į tai sustiprinti bendradarbiavimą su 
Jungtinėmis Valstijomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 63
6 dalis

6. smerkia ypatinguosius perdavimus, kuriais siekiama, kad įtariamieji ne stotų prieš 
teismą, bet būtų vežami į CŽV ar JAV karinius sulaikymo centrus, nepatenkančius į 
JAV teritorinę jurisdikciją, arba perduodami trečiųjų šalių slaptajai policijai ar 
žvalgybos tarnyboms tam, kad jų būtų laikomi ir apklausiami (dažnai JAV tikslais 
per atstovą); mano, kad ypatingaisiais perdavimais į šalis, kuriose paplitęs 
kankinimas, pažeidžiamas negrąžinimo principas, išdėstytas JT konvencijos prieš 
kankinimą 3 straipsnyje; mano, kad kai kurių vyriausybių veiksmai, kuriais siekiama 
apriboti savo atsakomybę prašant diplomatinių garantijų, yra netinkami, o šis būdas 
pasirodė neveiksmingas, nes nebuvo užtikrintas Europos žmogaus teisių konvencijoje 
nustatytas reikiamas apsaugos lygis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 64
6 dalis

6. smerkia ypatinguosius perdavimus, kuriais siekiama, kad įtariamieji ne stotų prieš 
teismą, bet būtų perduoti trečiosioms šalims siekiant juos apklausti, taip pat 
kankinant, ir kalinti Jungtinių Valstijų ar vietos institucijų kontroliuojamose 
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patalpose; mano, kad kai kurių vyriausybių veiksmai, kuriais siekiama apriboti savo 
atsakomybę prašant diplomatinių garantijų, yra netinkami, o šis būdas pasirodė 
neveiksmingas, nes nebuvo užtikrintas Europos žmogaus teisių konvencijoje 
nustatytas reikiamas apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 65
6 dalis

6. smerkia ypatinguosius perdavimus kankinimo tikslu, kuriais siekiama, kad įtariamieji 
ne stotų prieš teismą, bet būtų perduoti trečiųjų valstybių vyriausybėms siekiant juos 
apklausti ar kalinti galbūt Jungtinių Valstijų kontroliuojamuose vietose; mano, kad kai 
kurių vyriausybių veiksmai, kuriais siekiama apriboti savo atsakomybę prašant 
diplomatinių garantijų, skatina kankinimą, o šiuo būdu galbūt nebuvo užtikrintas 
Europos žmogaus teisių konvencijoje nustatytas reikiamas apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 66
6 dalis

6. smerkia ypatinguosius perdavimus, kuriais siekiama, kad įtariamieji ne stotų prieš 
teismą, bet būtų perduoti trečiųjų valstybių vyriausybėms siekiant juos apklausti ar 
kalinti Jungtinių Valstijų kontroliuojamuose vietose; mano, kad, kaip teigiama ir 
specialaus pranešėjo kankinimo prevencijos klausimu Manfredo Nowako 
parengtose išvadose, kai kurių vyriausybių veiksmai, kuriais siekiama apriboti savo 
atsakomybę prašant diplomatinių garantijų iš šalių, jei yra rimtų priežasčių manyti, 
kad jose vyksta kankinimai, yra nepriimtini, o šis būdas pasirodė neveiksmingas, nes 
nebuvo užtikrintas Europos žmogaus teisių konvencijoje nustatytas reikiamas
apsaugos lygis, ir jis yra laikytinas nuostatų, kuriomis besąlygiškai draudžiamas 
kankinimas ir grąžinimas, apėjimu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 67
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad diplomatinės garantijos, jei jomis prašoma leisti nukrypti nuo normų, yra 
tylus trečiosiose šalyse vykstančių kankinimų pripažinimas ir todėl prieštarauja ES 
atsakomybei, nustatytai ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško 
ar žeminančio elgesio arba baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairėse, 
kurias Taryba patvirtino 2001 m. balandžio 9 d.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 68
6b dalis (nauja)

6b. yra sukrėstas parodymų, kuriuos Laikinajam komitetui tariamam CŽV vykdytam 
kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti (TDIP) davė 
Kanados pilietis Maher Arar, kuris, nors ir nekaltas, buvo JAV pareigūnų suimtas, 
CŽV pervežtas pasinaudojant vienu Europos oro uostu ir vienuolika mėnesių 
kalintas Sirijoje, kur buvo kankinamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 69
7 dalis

7. yra labai susirūpinęs tuo, jog visi iki šiol atlikti komiteto darbai lyg ir rodo, kad CŽV 
naudojosi priedangos bendrovėmis, siekdama apeiti Čikagos konvencijoje 
nustatytus, su valstybiniais orlaiviais susijusius teisinius įsipareigojimus, taip 
sudarydama sąlygas neteisėtai perduoti terorizmu įtariamus asmenis šalims 
(pavyzdžiui, Egiptui, Jordanijai, Sirijai ir Afganistanui), kurios, kaip daugeliui 
žinoma ir kaip yra pripažinusi pati JAV vyriausybė, apklausų metu dažnai imasi 
kankinimų;

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

Pakeitimas 70
7 dalis

7. smerkia tai, kad, kaip rodo (išbraukta) iki šiol atlikti laikinojo komiteto darbai, 
Europos oro erdve ir oro uostais naudojosi orlaiviai, priklausantys CŽV arba jos 
išnuomoti iš fiktyvių aviakompanijų ar paprastų įmonių, skirti slaptai grobti, sulaikyti 
ir perduoti terorizmu įtariamus asmenis CŽV ar JAV kariuomenės žinion arba 
kitoms šalims, kuriose jie tikriausiai buvo kankinami arba su jais buvo žiauriai, 
nežmoniškai ar žeminamai elgiamasi; kaip pripažino JAV vyriausybė1, kai kurios iš 
šių šalių (t. y. Egiptas, Jordanija, Sirija ir Afganistanas) (išbraukta) apklausų metu 
dažnai imasi kankinimų (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 71
7 dalis

7. pažymi tai, kad, kaip rodo visi iki šiol atlikti laikinojo komiteto darbai, CŽV, 
naudodamasi (išbraukta) privačiais orlaiviais, slaptai grobdavo, įkalindavo, 
perduodavo terorizmu įtariamus asmenis, taip siekdama perduoti juos kitoms šalims 
(pavyzdžiui, Egiptui, Jordanijai, Sirijai ir Afganistanui), kurios, kaip yra pripažinusi 
pati JAV vyriausybė, apklausų metu dažnai imasi kankinimų, visapusiškai 
neužtikrindama tarptautiniu mastu pripažįstamų šių asmenų žmogaus teisių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas 72
7 dalis

7. smerkia tai, kad (išbraukta) CŽV, tariamai naudodamasi fiktyvių aviakompanijų ar 
paprastų įmonių išnuomotais orlaiviais, slaptai grobdavo, įkalindavo, perduodavo 
terorizmu įtariamus asmenis, taip siekdama perduoti juos kitoms šalims (pavyzdžiui, 
Egiptui, Jordanijai, Sirijai ir Afganistanui), kurios, kaip yra pripažinusi pati JAV 
vyriausybė, apklausų metu dažnai imasi kankinimų; vis dėlto pažymi, kad ligšiolinė 
laikinojo komiteto veikla nesuteikė įrodymų, kurie patvirtintų šiuos įtarimus, ir, 
deja, negalėjo jų paneigti;

Or. en
  

1 Žr. JAV Valstybės departamento 2003 m. ataskaitas apie žmogaus teisių padėtį atskirose šalyse.
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Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 73
7 dalis

7. smerkia tai, kad, kaip rodo visi iki šiol atlikti laikinojo komiteto darbai, CŽV, 
naudodamasi fiktyvių aviakompanijų ar paprastų įmonių išnuomotais orlaiviais, 
slaptai grobdavo, įkalindavo, perduodavo terorizmu įtariamus asmenis, taip siekdama 
perduoti juos kitoms šalims (pavyzdžiui, Egiptui, Jordanijai, Sirijai ir Afganistanui), 
kurios, kaip yra pripažinusi pati JAV vyriausybė, apklausų metu dažnai imasi 
kankinimų; atsižvelgdamas į šiose šalyse vykstančius kankinimus, pabrėžia Europos 
Sąjungos atsakomybę, numatytą susitarimuose, sudarytuose vykdant Europos 
kaimynystės politiką;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski ir Simon Coveney

Pakeitimas 74
7 dalis

7. smerkia tai, kad, kaip rodo tam tikri iki šiol atlikti laikinojo komiteto darbai, 
žvalgybos tarnyba, kaip manoma CŽV, naudodamasi fiktyvių aviakompanijų ar 
paprastų įmonių išnuomotais orlaiviais, tikriausiai slaptai grobdavo, įkalindavo, 
perduodavo terorizmu įtariamus asmenis, taip siekdama perduoti juos kitoms šalims 
(pavyzdžiui, Egiptui, Jordanijai, Sirijai ir Afganistanui), kurios, kaip yra pripažinusi 
pati JAV vyriausybė, apklausų metu dažnai imasi kankinimų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 75
7a dalis (nauja)

7a. atkreipia dėmesį į Gijso de Vrieso ir Javiero Solanos išsakytą Tarybos poziciją, kad 
nėra aiškių įrodymų, jog vyko su perdavimais susiję skrydžiai, nors apie juos žodžiu 
ir raštu paliudijo dėl ypatingųjų perdavimų tariamai nukentėję asmenys, teisininkai, 
žurnalistai ir valstybių narių institucijų atstovai, o JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice 2005 m. gruodžio 5 d. pripažino, kad „ypatingieji perdavimai 
padeda nutraukti teroristų veiklą ir išgelbėti gyvybes“;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo ir Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pakeitimas 76
7b dalis (nauja)

7b. teigia, kad valstybės narės turi nedelsdamos panaikinti akivaizdų prieštaravimą, 
kuris kyla, pirma, dėl raginimo žengti sveikintiną žingsnį užtikrinant demokratines 
apsaugos priemones, susijusias su trečiųjų šalių veiksmais ir sistemomis, ir 
pritarimo šiam žingsniui, ir, antra, dėl tam tikrų trečiųjų šalių skatinimo (savo 
veiksmais ar neveikimu) atlikti smerktinus veiksmus, kuriais paminamos žmogaus 
teisės, – tokią išvadą, be kita ko, leidžia daryti su Uzbekistanu susiję įrodymai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 77
7c dalis (nauja)

7c. smerkia tai, kad JAV vyriausybė naudojasi ypatingaisiais perdavimais 
įgyvendindama apgalvotą strategiją, skirtą kovoti su terorizmu visomis – ir 
teisėtomis, ir neteisėtomis – priemonėmis, kai pirmenybė saugumui teikiama teisinės 
valstybės, žmogaus teisių ir asmens neliečiamybės sąskaita;

Or. it

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 78
7d dalis (nauja)

7d. aiškiai pabrėžia, kad Europolo direktorius M.-P. Ratzel, duodamas interviu 
Austrijos laikraščiui „Der Standard“ (2006 5 9), nurodė, jog Europolas nesikeičia 
jokia operatyvine informacija su CŽV;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 79
7e dalis (nauja)

7e džiaugiasi greita ir veiksminga JAV Kongreso reakcija priimant McCaino pataisą, 
skirtą užtikrinti geresnę įtariamų teroristų apsaugą nuo neteisėtų valstybės įstaigų 
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veiksmų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 80
Paantraštė po 7 dalies

Dėl galimybės, kad valstybės narės, savo veiksmais ar neveikimu, prisidėjo ar bendrininkavo 
vykdant sulaikymus, pagrobimus, išsiuntimus, ypatinguosius perdavimus ir slaptuosius 
įkalinimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 81
Paantraštė po 7 dalies

Dėl galimybės, kad valstybės narės, savo veiksmais ar neveikimu, prisidėjo ar bendrininkavo 
vykdant tariamus sulaikymus, pagrobimus, ypatinguosius perdavimus ir slaptuosius 
įkalinimus;

Or. it

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

Pakeitimas 82
Paantraštė po 7 dalies

Dėl galimybės, kad valstybės narės ir stojančios šalys bei šalys kandidatės, savo veiksmais ar 
neveikimu, prisidėjo ar bendrininkavo vykdant neteisėtus sulaikymus, perkėlimus,
pagrobimus, ypatinguosius perdavimus ir slaptuosius įkalinimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 83
Paantraštė po 7 dalies

Dėl galimybės, kad valstybės narės, stojančios šalys ar šalys kandidatės, savo veiksmais ar 
neveikimu, prisidėjo ar bendrininkavo vykdant (išbraukta) pagrobimus ir ypatinguosius 
perdavimus (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford ir Cecilia Malmström

Pakeitimas 84
8 dalis

8. mano, kad neįmanoma tvirtinti, remiantis liudininkų parodymais ir iki šiol surinktais 
dokumentais, jog tam tikros Europos valstybių vyriausybės nežinojo apie veiklą, 
susijusią su ypatingaisiais perdavimais, kurie vyko jų teritorijoje (išbraukta); visų 
pirma mano, kad visiškai neįtikėtina, jog keli šimtai skrydžių naudojantis kelių 
valstybių narių oro erdve ir tiek pat veiksmų Europos oro uostuose galėjo įvykti 
nežinant saugumo ar žvalgybos tarnyboms ir bent jau neatsiklausus aukštų šių 
tarnybų pareigūnų, koks ryšys tarp šių skrydžių ir ypatingųjų perdavimų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 85
8 dalis

8. mano, kad neįmanoma tvirtinti, remiantis liudininkų parodymais ir iki šiol surinktais 
dokumentais, jog tam tikros Europos valstybių vyriausybės nežinojo apie 
ypatinguosius perdavimus, kurie vyko jų teritorijoje ir jų oro erdvėje ar jų oro 
uostuose; pažymi, kad tokią prielaidą pagrindžia tai, jog aukšti JAV vyriausybės 
pareigūnai visuomet teigė veikę nesikėsindami į nacionalinį Europos šalių 
suverenitetą; atsižvelgdamas į teisminių ir žurnalistų tyrimų rezultatus, taip pat į
liudijimus ir išanalizuotus dokumentus, smerkia tai, jog CŽV agentai 2003 m. vasario 
17 d. Milane pagrobė Egipto pilietį Abu Omarą, po to pervežė jį į Avianą, o vėliau – į 
Ramšteiną, ir kad ši operacija buvo organizuota ir įvykdyta padedant kitiems 
žvalgybos agentams ir Italijos karabinieriams;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas 86
8 dalis

8. mano, kad neįmanoma tvirtinti (nors ir neturint jokių aiškių įrodymų), jog tam tikros 
Europos valstybių vyriausybės nežinojo apie ypatinguosius perdavimus, kurie vyko jų 
teritorijoje ir jų oro erdvėje ar jų oro uostuose; taip pat mano, kad neįmanoma tvirtinti, 
atsižvelgiant į teisminių tyrimų rezultatus, liudijimus ir išanalizuotus dokumentus, jog 
Egipto piliečio Abu Omaro pagrobimas, kurį 2003 m. vasario 17 d. Milane įvykdė 
CŽV agentai, buvo organizuotas ir įgyvendintas iš anksto neinformavus Italijos
vyriausybės pareigūnų ar saugumo tarnybų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 87
8 dalis

8. mano, kad neįmanoma tvirtinti, remiantis liudininkų parodymais ir iki šiol surinktais 
dokumentais, jog tam tikros Europos valstybių vyriausybės nežinojo apie 
ypatinguosius perdavimus, kurie vyko jų teritorijoje ir jų oro erdvėje ar jų oro 
uostuose; vis dėlto pažymi, kad kol kas nėra nepaneigiamų konkrečių įrodymų, kurie 
šią nuomonę pagrįstų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 88
8 dalis

8. (išbraukta) remdamasis liudininkų parodymais ir iki šiol surinktais dokumentais, 
mano, kad (išbraukta) Europos valstybių vyriausybės galėjo žinoti apie ypatinguosius 
perdavimus, kurie vyko jų teritorijoje ir jų oro erdvėje ar jų oro uostuose; (išbraukta)
atsižvelgdamas į teisminių tyrimų rezultatus, liudijimus ir išanalizuotus dokumentus, 
taip pat mano, jog Egipto piliečio Abu Omaro pagrobimas, kurį 2003 m. vasario 17 d. 
Milane įvykdė CŽV agentai, galėjo būti organizuotas ir įgyvendintas iš anksto 
neinformavus Italijos vyriausybės pareigūnų ar saugumo tarnybų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 89
8 dalis

8. remiantis liudininkų parodymais ir iki šiol surinktais dokumentais mano, kad mažai 
tikėtina, jog jog tam tikros Europos valstybių vyriausybės nežinojo apie ypatinguosius 
perdavimus, kurie vyko jų teritorijoje ir jų oro erdvėje, ar jų oro uostuose; taip pat 
mano, kad atsižvelgiant į teisminius tyrimus, liudijimus ir išanalizuotus dokumentus 
gali būti, jog Egipto piliečio Abu Omaro pagrobimas, kurį 2003 m. vasario 17 d. 
Milane įvykdė CŽV agentai, buvo organizuotas ir įgyvendintas iš anksto 
neinformavus vyriausybės pareigūnų ar Italijos saugumo tarnybų; apgailestauja dėl 
fakto, kad dideli skirtumai pateikiamuose kaltinimuose, susiję su apimtimi ir teisiniu 
JAV nusikaltusių asmenų gražinimo programų pagrindu, bei sulaikymo centrų 
vietos užkerta kelią tiksliai įrodyti bet kokį incidentą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford ir Cecilia Malmström

Pakeitimas 90
8 a dalis (nauja)

8a. mano, jog  neįtikėtina, atsižvelgiant į teisminės apklausos rezultatus ir į patikrintus 
parodymus bei dokumentus, jog Egipto piliečio Abu Omaro pagrobimas, kurį CŽV 
agentai įvykdė Milane 2003 m. vasario 17 d., galėjo būti organizuotas ir atliktas 
prieš tai neinformavus vyriausybės institucijų arba Italijos saugumo tarnybų;   

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 91
8b dalis (nauja)

8b. ragina Italijos vyriausybę, tariant, kad sąlygos kurios paskatino ankstesnio 
sprendimo priėmimą daugiau nebetaikomos, siekti 22 CŽV agentų kaltinamų Abu 
Omaro pagrobimu išsiuntimo, siekiant padėti vykstančiam bylos nagrinėjimui ir 
išsiaiškinti tiesą;    

Or. it
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Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 92
8 c dalis (nauja)

8c. sveikina parlamentinės apklausos Vokietijos Bundestage pradžią, bei laukia 
galutinių parlamento apklausos komiteto rezultatų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 93
8d dalis (nauja)

8d. pabrėžia, kad būtina vykdyti demokratiškesnę ir teisiniu požiūriu griežtesnę ES 
kovos su terorizmu priemonių priežiūrą; yra susirūpinęs, kad vyriasiasis BUSP 
įgaliotinis ir ES kovos su terorizmu koordinatorius nesugebėjo atlikti aktyvaus 
vaidmens ieškant informacijos iš valstybių narių; mano, kad Tarybos darbo grupė 
kovos su terorizmu klausimais savo posėdžiuos turėtų sistemingai spręsti  žmogaus 
teisių apsaugos problemas, bei kasmet šia tema skelbti pranešimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 94
8 e dalis (nauja)

8e. mano, kad Italijos vyriausybės elgesys buvo nepatenkinamas ir nukrypstantis nuo 
pagarbos žmogaus teisėms reikalavimų; mano, kad ypač politiniai buvusio Italijos 
teisingumo ministro veiksmai, kuris nesugebėjo imtis reikalingų priemonių siekiant 
22 CŽV agentų išsiuntimo, kas buvo tiriama Milano miesto prokuratūroje ryšium su 
Abu Omaro pagrobimu, sutrukdė išaiškėti tiesai, bei kliudė teisminėms apklausoms; 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 95
8 f dalis (nauja)

8f. ragina Pagrindinių teisių agentūrą ypatingą dėmesį atkreipti į atvejus, susijusius su 
įtariamų terorizmu asmenų išsiuntimu iš valstybių narių į trečiasias šalis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Miroslaw Mariusz Piotrawski

Pakeitimas 96
9 dalis

9. yra pasipiktinęs, kad Švedijos pareigūnai sulaikė Egipto piliečius Mohamedą Al Zayrą 
ir Ahmedą Agizą ir juos perdavė CŽV agentams, kad pastarieji juos išsiųstų į Egiptą, 
(išbraukta);

Or. en

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

Pakeitimas 97
9 dalis

9. yra pasipiktinęs, kad Švedijos pareigūnai atidavė  Egipto piliečius Mohamedą Al 
Zayrą ir Ahmedą Agizą ir juos perdavė JAV agentams, kad pastarieji juos išsiųstų į 
Egiptą, puikiai suvokiant apie perduotiems asmenims gresiantį žiaurių kankinimų, 
nežmoniško ar žeminančio elgesio pavojų ir bausmes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymanski

Pakeitimas 98
9 dalis

9. yra pasipiktinęs, kad Švedijos pareigūnai sulaikė Egipto piliečius Mohamedą Al Zayrą 
ir Ahmedą Agizą ir juos perdavė CŽV agentams, kad pastarieji juos išsiųstų į Egiptą, 
ko gero suvokiant (išbraukta) apie perduotiems asmenims gresiantį (išbraukta)
nežmoniško ar žeminančio elgesio pavojų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 99
9 a dalis (nauja)

9a. yra pasipiktinęs, kad Švedijos valstybė atsisakė vykdyti įstatymo priežiūros kontrolę 
Bromma oro uoste 2001 m. gruodžio 18 d., kai vykdant Vyriausybės sprendimą buvo 
deportuoti du Egipto piliečiai – Mohammedas Al Zary ir Ahmedas Agizas, bei 
leidžiant JAV slaptosioms tarnyboms atlikti visuomeninės institucijos fukcijas, kas 
vadovaujantis Švedijos vyriausiojo parlamento ombudsmeno nuomone, 
nesuderinama su Švedijos valstybės teise;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 100
9b dalis (nauja)

9b. yra pasipiktinęs, kad Švedijos valstybės įvykdytas Egipto piliečių Mohammedo Al 
Zary ir Ahmedo Agizo perdavimas 2001 m. gruodį, buvo paremtas tik diplomatiniu 
Egipto vyriausybės užtikrinimu, kuris nesuteikė efektyvios apsaugos nuo 
kankinimų;   

Or. en

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

Pakeitimas 101
10 dalis

10. yra pasipiktinęs dėl ypatingo Bosnijos pareigūnų atlikto šešių Bosnijos piliečių arba 
Alžyro kilmės gyventojų perdavimo į Guantamo Bay, kurie vėliau buvo jėga uždaryti 
į JAV kalėjimą, priešingai privalomam laikinam Bosnijos ir Hercogovinos Žmogaus 
teisių rūmų sprendimui (išbraukta) ir sprendimui dėl išlaisvinimo, kurį priėmė 
Federacijos aukščiausiasis teismas, bei pažeidžiant Europos konvenciją dėl 
Žmogaus teisių, ko gero tą  žinant palaikymo pajėgų (SFOR) pareigūnams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 102
10 dalis

10. yra pasipiktinęs, kad Bosnijos pareigūnai įvykdė šešių alžyriečių kilmės piliečių ar 
nuolatinių gyventojų ypatingąjį perdavimą CŽV pareigūnams (išbraukta) nepaisę 
priešingo formalaus Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių rūmų sprendimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 103
10 dalis

10. yra pasipiktinęs, kad Bosnijos pareigūnai įvykdė šešių alžyriečių kilmės piliečių ar 
nuolatinių gyventojų ypatingąjį perdavimą CŽV pareigūnams, negavę teisminių 
garantijų ir nepaisę priešingo formalaus Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių 
rūmų sprendimo; pabrėžia poreikį turėti daugiau informacijos apie galimą NATO ir 
Interpolo dalyvavimą šiuo klausimu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 104
10 a dalis (nauja)

10a. primygtinai reikalauja, kad būtų tęsiami tyrimai aiškinantis JAV kareivių vaidmenį, 
kurie sudarė NATO vadovaujamų SFOR pajėgų dalį pagrobiant ir perkeliant į 
Gunatamo Bay šešis Bosnijos piliečius arba Alžyro kilmės joje gyvenančius 
asmenis, nepaisant Bosnijos aukščiausiojo teismo sprendimo paleisti įtariamuosius, 
kaip patvirtino JT specialusis pranešėjas dėl kankinimų Manfredas Nowakas, kuris 
tuo metu buvo  Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių rūmų nariu; ragina toliau 
tirti galimą Bosnijos vyriausybės vaidmenį šiuo atveju;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 105
Paragraph 10 b (nauja)

10b. primygtinai reikalauja, kad būtų tęsiami tyrimai aiškinantis įtarimus dėl Kosove 
esančio slapto kalėjimo, bei galimo KFOR pajėgų dalyvavimo nelegaliai sulaikant 
įtariamuosius terorizmu;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 106
10 c dalis (nauja)

10c. pastebi, kad TDIP komiteto darbas iki šiol neatskleidė jokių įrodymų, kad ES 
egzistuoja slapti kalėjimai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 107
10 d dalis (nauja)

10d. smerkia CŽV įvykdytą Vokietijos piliečio Khaledo el Masri pagrobimą, kuris buvo 
laikomas Afganistane nuo 2004 m. sausio iki gegužės ir su juo buvo žeminančiai ir 
nežmoniškai elgiamasi; atkreipia dėmesį į įtarimą – kol kas dar nepaneigtą, kad 
Khaledas el Masri prieš tai nuo 2003 m. gruodžio 31 d. iki sausio 23 d. nelegaliai 
buvo laikomas Buvusioje Jugoslavijos respublikoje Makedonijoje ir iš ten 2004 m. 
sausio 23-24 d. perkeltas į Afganistaną;  mano, kad priemonės, kurių kaip teigiama 
ėmėsi Buvusi Jugoslavijos respublika Makedonija yra nepakankamos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 108
10 e dalis (nauja)

10e. smerkia Kanados piliečio Mahero Araro pagrobimą, kuris nepaisant savo 
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nekaltumo buvo sulaikytas JAV institucijų ir CŽV per Ciampino oro uostą pervežtas 
bei  vienuolika mėnesių laikytas Sirijoje, kur buvo kankinamas;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker, Jas Gawronski

Pakeitimas 109
10 f dalis (nauja)

10f. ypač atkreipia dėmesį, kad komiteto atlikti tyrimai nuo pat pradžių susitelkė ties 
visais kaltinimais kurie pateko į jo kompetenciją, tiek dėl skrydžių, tiek dėl įtarimų 
slaptų sulaikymo centrų egzistavimo; tačiau, daro įšvadą, kad nebuvo rasta jokių 
įrodymų dėl kaltinimų, kad  valstybėse narėse egzistuoja slapti CŽV sulaikymo 
centrai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 110
10 g dalis (nauja)

10g. aiškiai pabrėžia, kad ES koordinatorius kovai su terorizmu Gijs de Vries komitete 
paskelbė, kad nėra įrodymų, jog CŽV Europos Sąjungoje pažeidė nacionalinę, 
Europos ar tarptautinę teisę ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda

Pakeitimas 111
10 h dalis (nauja)

10h. siūlo pakviesti NATO generalinį sekretorių į TDIP komiteto klausymus, siekiant 
inter alia išsiaiškinti galimą SFOR ir KFOR pajėgų dalyvavimą įtariamųjų 
terorizmu neteisėtuose sulaikymuose, perdavimuose ir kalinime;  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford ir Cecilia Malmström

Pakeitimas 112
10 i dalis (nauja)

10i. primena valstybėms narėms, kad vadovaujantis Europos žmogaus teisių teismo teise, 
valstybės narės turi konstruktyvius įsipareigojimus tiek pagal materialinę, tiek ir 
pagal procedūrinę teisę ir iš jų reikalaujama imtis teisinių priemonių siekiant 
užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidinėjimams, vykstantiems jų teritorijoje, bei 
privalo tirti įtarimus dėl pažeidimų ir bausti už tai atsakingus, jeigu tokių pažeidimų 
buvo; toliau pastebi, kad esant Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų, jos 
gali būti laikomos atsakingomis dėl nesugebėjimo įvykdyti šiuos konstruktyvius 
įsipareigojimus; pabrėžia, kad valstybės narės privalo vykdyti tyrimus siekiant 
užtikrinti, kad jų teritorija arba oro erdvė nebuvo naudojama vykdant žmogaus 
teisių pažeidimus jų pačių arba trečiųjų šalių, tiesiogiai ar netiesiogiai su jomis 
bendradarbiaujant, bei privalo imtis visų teisinių priemonių, kurios būtinos užkirsti 
kelią tokių pažeidimų pasikartojimui; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Pakeitimas 113
10 j dalis (nauja)

10j. pastebi, kad atsižvalgiant į laikinam komitetui vyriausiųjų pareigūnų pateiktą 
informaciją, pagal kurią nei Komisija, nei Taryba – nepaisant to, kad kartais atrodo 
priešingai – neturi jokių galių kovoje su terorizmu, nei jokių galių stebėti arba 
koordinuoti valstybių narių saugumo ir žvalgybos tarnybų veiklą; tačiau pastebi, 
kad ši nuomonė remiasi tik valstybių narių patikinimu, kad jos neturi įgaliojimų 
šioje srityje ir todėl negali būti laikomos atsakingomis; ragina Komisiją atlikti visas 
reikalingas išvadas, siekiant didinti kovos su terorizmu efektyvumą;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 114
Paantraštė prieš 11 pastraipą 

Dėl įtarimų dėl kankinimo naudojimo

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 115
11 dalis

11. pabrėžia, kad draudimas kankinimo, kurio apibrėžimas pateiktas Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš kankinimą 1 straipsnyje, yra absoliutus ir be jokių išlygų, net jei 
kalbama apie karo būklę ar karo grėsmę, vidaus politikos nestabilumus ar bet kokią 
kitą nepaprastąją padėtį; primena, kad pagal tarptautinę teisę pagrindinių teisių 
pažeidimus sudaro įkalinimo nepateikus kaltinimų, pagrobimo ir ypatingojo 
perdavimo atvejai, o ypač pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 ir 5 
straipsnius, ypač kai tai sutampa su  kankinimo, nežmoniško arba žeminančio 
elgesio veiksmais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 116
11 dalis

11. pabrėžia, kad draudimas kankinimo, kurio apibrėžimas pateiktas Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš kankinimą 1 straipsnyje, yra absoliutus ir be jokių išlygų, net jei 
kalbama apie karo būklę ar karo grėsmę, vidaus politikos nestabilumus ar bet kokią 
kitą nepaprastąją padėtį; primena, kad pagal tarptautinę teisę pagrindinių teisių 
pažeidimais paprastai laikomi įkalinimo nepateikus kaltinimų, pagrobimo ir 
ypatingojo perdavimo atvejai ir todėl smerkiami lygiai kaip veiksmai, kurie gali 
sudaryti sąlygas kankinimui, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Josef Zieleniec

Pakeitimas 117
11 dalis

11. pabrėžia, kad draudimas kankinimo, kurio apibrėžimas pateiktas Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš kankinimą 1 straipsnyje, yra absoliutus ir be jokių išlygų, net jei 
kalbama apie karo būklę ar karo grėsmę, vidaus politikos nestabilumus ar bet kokią 
kitą nepaprastąją padėtį; (išbraukta)

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 118
11 dalis

11. pabrėžia, kad draudimas kankinimo, kurio apibrėžimas pateiktas Jungtinių Tautų 
konvencijos prieš kankinimą 1 straipsnyje, yra absoliutus ir be jokių išlygų, net jei 
kalbama apie karo būklę ar karo grėsmę, vidaus politikos nestabilumus ar bet kokią 
kitą nepaprastąją padėtį; pabrėžia, kad (išbraukta) pagrobimo arba ypatingojo 
perdavimo atvejai trečiosioms šalims joms siekiant atlikti apklausą naudojant 
kankinimus arba kitą žiaurų ir nežmonišką arba žeminantį elgesį pagal tarptautinę 
teisę taip pat laikomi pagrindinių teisių pažeidimais (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert ir Raül Romeva 
i Rueda

Pakeitimas 119
11 dalis

11. pabrėžia, kad draudimas kankinimo, žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio, 
kuris apibrėžiamas Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą 1 straipsnyje, yra 
absoliutus ir be jokių išlygų, net jei kalbama apie karo būklę ar karo grėsmę, vidaus 
politikos nestabilumus ar bet kokią kitą nepaprastąją padėtį; primena, kad pagal 
tarptautinę teisę pagrindinių teisių pažeidimais laikomi įkalinimo nepateikus 
kaltinimų, pagrobimo ir ypatingojo perdavimo atvejai ir todėl smerkiami lygiai kaip 
veiksmai, kuriais imamasi kankinimo, žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Simon Coveney

Pakeitimas120
11 a dalis (nauja) 

11a. yra susirūpinęs, kad tarp JAV ir ES nėra bendro apibrėžimo kas yra kankinimai; 
pabrėžia poreikį sukurti tarptautiniu mastu pripažįstamą apibrėžimą kas yra 
kankinimai ir priimtini sulaikymo, bei apklausimo nelaisvėje standartai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas  121
12 dalis 

12. pripažįsta, kad pasirengimas naudoti informaciją, gautą kankinimų metu, sudaro 
dabartiniu metu egzistuojančių ypatingojo perdavimo programų pagrindą; primena, 
kad informacija gauta kankinant, jokiu būdu negali būti laikoma galiojančiais arba 
priimtinais įrodymais teisme, kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
kankinimą 15 straipsnyje, ir mano, be to, kad kankinimo metu gauti prisipažinimai 
labai retai būna naudingi saugantis terorizmo ir kovojant prieš jį, taip liudijo buvęs 
Didžiosios Britanijos ambasadorius Uzbekistane, Craig Murray, laikinojo komiteto 
klausymuose;

Or. en

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

Pakeitimas 122
12 dalis

12. primena, kad informacija gauta kankinant, jokiu būdu negali būti laikoma galiojančiais 
įrodymais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš kankinimą, ir pakartoja 
visuotinai egzistuojančią skeptišką nuomonę dėl kankinimo metu gautų 
prisipažinimų patikimumo ir jų indėlio saugantis terorizmo ir kovojant prieš jį 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 123
12 dalis

12. primena, kad informacija gauta kankinant, jokiu būdu negali būti laikoma galiojančiais 
įrodymais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš kankinimą, ir mano, be 
to, kad kankinimo metu gauti prisipažinimai labai retai būna naudingi saugantis 
terorizmo ir kovojant prieš jį (išbraukta);

Or. it
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 124
12 dalis 

12 tarp kitų faktų, atkreipia dėmesį į (išbraukta) buvusio D. Britanijos ambasadoriaus 
Uzbekistane Craig Murray pareiškimą, kuris laikinojo komiteto klausymuose tvirtino, 
kad kankinimai buvo atliekami Ameriko žvalgybos tarnybų įsakymu ir daugelis 
Europos ambasadorių Uzbekistane apie tai žinojo; ir mano, kad šis klausimas 
reikalauja ypač nuodugnaus tyrimo komitete;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 125
12 dalis

12 primena, kad informacija gauta kankinant, jokiu būdu negali būti laikoma galiojančiais 
įrodymais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš kankinimą, ir mano, kad 
bendruomenėje valstybių, kurios remiasi Europos Sąjungos vertybėmis, kankinimai
ir kitas žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis elgesys yra draudžiami ir jokiomis 
sąlygomis negali būti teisėtomis priemonėmis saugantis terorizmo ir kovojant prieš jį  
(išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström ir Sarah Ludford

Pakeitimas 126
12 dalis 

12. primena, kad informacija gauta kankinant, jokiu būdu negali būti laikoma galiojančiais 
įrodymais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš kankinimą (išbraukta) ir 
mano, be to, kad kankinimo metu gauti prisipažinimai labai retai būna naudingi 
saugantis terorizmo ir kovojant prieš jį (išbraukta);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 127
12 dalis

12. primena, kad informacija arba prisipažinimai gauti kankinant, žiauriai, nežmoniškai 
arba žeminančiai elgiantis jokiu būdu negali būti laikomi galiojančiais įrodymais, 
kaip nustatyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš kankinimą, bei negali būti 
naudojami kitur ir mano, be to, kad kankinimo metu gauti prisipažinimai labai retai 
būna naudingi saugantis terorizmo ir kovojant prieš jį, taip liudijo buvęs Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Uzbekistane, Craig Murray, laikinojo komiteto klausymuose;

Or. en

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

Pakeitimas 128
12 a dalis (nauja) 

12a. smerkia valstybių narių ir prisijungsiančių šalių, bei šalių kandidačių informacijos 
gautos kankinimų, kuriuos vykdė nacionalinės arba užsienio žvalgybos tarnybos 
metu naudojimą ir keitimąsi ja, bei trūkumą stengiantis, kad kankinimai nebūtų 
vykdomi; taip pat smerkia teikimą informacijos, kuri gali būti nepatikima, 
nesuteikiant pakankamų garantijų, kad asmenys nebūtų dėl to perkeliami į vietas, 
kuriose jie gali būti kankinami arba su jais gali būti blogai elgiamasi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 129
13 dalis 

13. ragina valstybes nares griežtai laikytis Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą 3 
straipsnio, ypač negrąžinimo principo pagal kurį „jokia valstybė, esanti konvencijos 
šalimi, neišsiųs, negrąžins, neperduos pagal ekstradicijos sutartį asmens kitai 
valstybei, jei galima pagrįstai tikėtis, kad tas asmuo gali būti kankinamas“; (išbraukta)

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

Pakeitimas 130
13 dalis

13. ragina valstybes nares ir prisijungsiančias šalis, bei šalis kandidates griežtai laikytis 
Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą 3 straipsnio, ypač negrąžinimo principo 
pagal kurį „jokia valstybė, esanti konvencijos šalimi, neišsiųs, negrąžins, neperduos 
pagal ekstradicijos sutartį asmens kitai valstybei, jei galima pagrįstai tikėtis, kad tas 
asmuo gali būti kankinamas“; ragina, be to, Jungtines Amerikos Valstijas keisti savo 
negrąžinimo principo, koks suformuluotas minėtame 3 straipsnyje, aiškinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 131
13 b dalis (nauja)

13b. ragina valstybes kartu atmesti pasitikėjimą diplomatiniais patikrinimais dėl 
kankinimų, kaip tai rekomendavo padaryti JT specialusis pranešėjas dėl kankinimų 
Manfredas Nowakas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 132
13 c dalis (nauja) 

13c. ragina Tarybą patvirtinti bendrą poziciją prieš valstybių narių vykdomą trečiųjų 
šalių diplomatinių patikinimų naudojimą, kai yra esminės priežastys manyti, kad 
asmenims gręsia kankinimo arba netinkamo elgesio pavojus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 133
Paantraštė po 13 dalimi  

Dėl įtarimų dėl trečiųjų šalių saugumo tarnybų naudojimosi Europos Sąjungos oro 
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erdve ir oro uostais.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite and Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 134
Paantraštė po 13 dalimi  

Dėl CŽV naudojimosi Europos Sąjungos oro erdve ir oro uostais.

Or. de

Pakeitimą pateikė Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Antonio Masip Hidalgo

Pakeitimas 135
-14 dalis (nauja) 

-14. primygtinai ragina valstybes nares reikalauti, kad būtų persvarstyta Čikagos 
konvencija ir ypač kad būtų pradėti patikrinimai siekiant užkirsti kelią privačius 
skrydžius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, dėl kurių buvo pažeistos 
žmogaus teisės;

Or. es

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 136
14 dalis 

14. mano, kad didelis CŽV skrydžių skaičius rodo plataus masto, intensyvų ir būtiną 
Europos ir JAV slaptųjų tarnybų bendradarbiavimą, tačiau tiki, kad galima tvirtinti, 
jog Čikagos konvencija buvo pažeista daugelį kartų dėl CŽV vykdytų skrydžių 
panaudojant valstybių narių oro erdvę ir jų oro uostus, nesilaikant pareigos gauti 
leidimą, kaip nustatyta šios konvencijos 3 straipsnyje dėl valstybių skrydžių;

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

Pakeitimas 137
14 dalis 

14. mano, kad (išbraukta) Čikagos konvencija buvo pažeista (išbraukta) dėl (išbraukta) 
CŽV turimais ar samdytais lėktuvais, naudojamais valstybiniais, o ne civiliniais 
tikslais, vykdytų skrydžių panaudojant valstybių narių ir stojančiųjų šalių bei šalių 
kandidačių oro erdvę ir jų oro uostus, nesilaikant pareigos gauti leidimą, kaip 
nustatyta šios konvencijos 3 straipsnyje dėl valstybių skrydžių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Pakeitimas 138
14 dalis 

14. mano, kad galima tvirtinti, jog Čikagos konvencija buvo pažeista daugelį kartų dėl 
CŽV vykdytų daugelio skrydžių panaudojant valstybių narių oro erdvę ir jų oro 
uostus, nesilaikant pareigos gauti leidimą, kaip nustatyta šios konvencijos 3 
straipsnyje dėl valstybių skrydžių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jas Gawronski

Pakeitimas 139
14 dalis 

14. mano, kad gali tvirtinti, jog Čikagos konvencija galėjo būti pažeista trimis anksčiau 
minėtais atvejais (išbraukta) dėl CŽV vykdytų skrydžių panaudojant valstybių narių 
oro erdvę ir jų oro uostus, nesilaikant pareigos gauti leidimą, kaip nustatyta šios 
konvencijos 3 straipsnyje dėl valstybių skrydžių;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 140
14 dalis 

14. mano, kad esama vis daugiau pagrindo įtarti, jog galima tvirtinti, kad Čikagos 
konvencija buvo pakartotinai ir sistemingai pažeista daugelį kartų dėl CŽV vykdytų 
skrydžių panaudojant valstybių narių oro erdvę ir jų oro uostus, nesilaikant pareigos 
gauti leidimą, kaip nustatyta šios konvencijos 3 straipsnyje dėl valstybių skrydžių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Pakeitimas 141
14 dalis 

14. mano, kad galima tvirtinti, jog Čikagos konvencija buvo pažeista daugelį kartų dėl 
CŽV vykdytų skrydžių panaudojant valstybių narių oro erdvę ir jų oro uostus, 
nesilaikant pareigos gauti leidimą, kaip nustatyta šios konvencijos 3 straipsnyje dėl 
valstybių skrydžių; be to, mano, kad taip pat galėjo būti pažeisti ir dvišaliai tam tikrų 
valstybių narių šios srities susitarimai;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 142
14 a dalis (nauja) 

14a. pripažįsta būtinybę naudoti privačius lėktuvus slaptai veiklai, tačiau rekomenduoja 
nustatyti procedūras siekiant išvengti piktnaudžiavimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Pakeitimas 143
14b dalis (nauja) 

14b. mano, kad ironiška tai, jog privatūs lėktuvai, kuriais iš tikrųjų naudojosi užsienio 
valstybė – siekdamos pateisinti šių skrydžių teisėtumą tai keletą kartų žiniasklaidoje 
pripažino minėtos valstybės valdžios institucijos – gebėjo išvengti bet kokios 
valstybių narių priežiūros būtent dėl to, kad tai buvo privatūs lėktuvai;    
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 144
15 dalis 

15. apgailestauja, kad nė viena valstybė narė nesiėmė veiksmų ar nepradėjo valstybinių 
tyrimų, siekdamos patikrinti, ar civilinės transporto priemonės nebuvo panaudotos 
pažeidus tarptautinės bendrijos pripažintas normas žmogaus teisių klausimais;

Or. en

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

Pakeitimas 145
15 dalis 

15. labai apgailestauja dėl to, kad nė viena valstybė narė, stojančioji šalis ar šalis 
kandidatė nesiėmė veiksmų, siekdamos patikrinti, ar civilinės transporto priemonės 
nebuvo panaudotos pažeidus tarptautinės bendrijos pripažintas normas žmogaus teisių 
klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas  146
16 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 147
16 dalis 

16. mano, kad Europos Sąjungos teisės aktai dėl naudojimosi valstybių oro erdve ir 
valstybių narių oro uostais yra labai svarbi problema; pabrėžia, kad būtina nustatyti 
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naujas nacionalines, europines ir tarptautines teisės normas; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 148
16 dalis 

16. mano, kad Europos Sąjungos teisės aktai dėl naudojimosi valstybių oro erdve ir 
valstybių narių oro uostais yra (išbraukta) netinkami; ragina valstybes nares imtis 
atitinkamų teisėkūros priemonių siekiant pagerinti šią padėtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 149
16 dalis

16. mano, kad Europos Sąjungos teisės aktai dėl bendro Europos dangaus, naudojimosi 
valstybių oro erdve, dėl jos kontrolės ir valdymo, (išbraukta) naudojimosi valstybių 
narių oro uostais ir Europos vežėjų paslaugomis yra netinkami; pabrėžia, kad būtina 
nustatyti naujas nacionalines, europines ir tarptautines teisės normas; ragina Komisiją 
nedelsiant patobulinti teisės aktus ir pateikti direktyvos, kuria būtų siekiama suderinti 
valstybių narių teisės normas, pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Pakeitimas 150
16 dalis

16. mano, kad Europos Sąjungos teisės aktai dėl naudojimosi valstybių oro erdve ir 
valstybių narių oro uostais yra netinkami; pabrėžia, kad būtina nustatyti naujas 
nacionalines, europines ir tarptautines teisės normas; ragina Komisiją nedelsiant 
pateikti direktyvos, kuria būtų siekiama suderinti valstybių narių nekomercinės 
civilinės aviacijos priežiūros teisės normas, pasiūlymą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Simon Coveney

Pakeitimas 151
16a dalis (nauja)

16a. ragina Komisiją pateikti valstybėms narėms rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti 
veiklos, kuriai naudojami ES oro uostais ir oro erdve besinaudojantys privačiai 
užsakyti lėktuvai, stebėsenos standartus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 152
16b dalis (nauja)

16b. mano, kad būtina paviešinti tikrąjį 2003 m. sausio 23 d. Atėnuose parafuoto 
susitarimo, kuriame kalbama apie „intensyvesnį Europos tranzito infrastruktūros 
naudojimą siekiant grąžinti nusikaltimus padariusius ar į šalį neįleistus 
svetimšalius“, turinį;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 153
16c dalis (nauja)

16c. mano, kad būtina nustatyti, kaip JAV slaptosios tarnybos iš tikrųjų naudojosi oro 
erdve, civiliniais ir kariniais oro uostais ir NATO bei JAV bazėmis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 154
16d dalis (nauja)

16d. mano, kad būtina išsiaiškinti, kad esama kokių nors įrodymų, patvirtinančių, kad 
slapti kalėjimai veikė Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje, kaip buvo tvirtinama 
keliuose tyrimuose, atliktuose žurnalistų ir autoritetingų NVO;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Hubert Pirker

Pakeitimas 155
16e dalis (nauja)

16e aiškiai pabrėžia, kad Vyriausiasis Bendrosios užsienio ir saugumo politikos 
įgaliotinis J. Solana komitete paskelbė, kad nėra įrodymų, jog CŽV pažeidė 
nacionalinę, Europos ar tarptautinę teisę ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 156
Paantraštė po 16 dalimi (nauja) 

Dėl laikinojo komiteto iki šiol siųstų oficialių delegacijų

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 157
-17 dalis (nauja)

- 17. mano, kad dvi į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir JAV siųstos 
oficialios delegacijos buvo esminės laikinojo komiteto darbui reikalingos 
informacijos šaltinis ir sudarė sąlygas tiesiogiai įvertinti politinių institucijų pateiktą 
šių įvykių versiją ir pilietinės visuomenės požiūrį;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 158
-17 a dalis (nauja)

-17a. smerkia tai, kad Vokietijos pilietis Khalid El-Masri 2004 m. buvo neteisėtai 
sulaikytas Afganistane daugiau kaip keturis mėnesius; apgailestauja dėl to, kad 
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos vengė 
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patvirtinti, jog El-Masri buvo Skopjėje ir tikriausiai buvo laikomas ten iki tol, kol 
CŽV agentai jį perdavė į Afganistaną;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giovanni Claudio Fava

Pakeitimas 159
– 17b dalis (nauja)

– 17b. apgailestauja dėl to, kad JAV valdžia itin ribotai interpretuoja konvenciją prieš 
kankinimą, ypač tai, kad draudžiami bet kokie perdavimai, dėl kurių kaliniai gali 
patirti kankinimą ar žeminantį, žiaurų ar nežmonišką elgesį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 160
Paantraštė po 16 dalimi 

Dėl laikinojo komiteto darbų pabaigos

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Claeys

Pakeitimas 161
17 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo and Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pakeitimas 162
17 dalis 

17. konstatuoja, kad laikinajam komitetui būtina tęsti darbus ir išsamiau įvertinti 
aptariamus įvykius, siekiant patikrinti, ar viena, ar kelios valstybės narės pažeidė 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, ir padidinti pasitikėjimą ES tarptautiniu 
mastu ir jos žmogaus teisių politikos nuoseklumą; taip pat pabrėžia, kad tyrimą 
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galima susieti ir su tokiais įvykiais bei šalimis, kurie nebuvo aiškiai paminėti šioje 
rezoliucijoje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 163
17 dalis 

17. neketina tęsti laikinojo komiteto veiklos ir išsamiau įvertinti aptariamus įvykius, 
siekiant patikrinti, ar viena, ar kelios valstybės narės pažeidė Europos Sąjungos 
sutarties 6 straipsnį; pabrėžia, kad šiuo metu nėra veiksmingų teisinių priemonių, 
kurių už valstybių narių teisinių sistemų ribų galėtų imtis Europos Parlamentas, 
siekdamas gauti įtikinamų žmogaus teisių pažeidimų įrodymų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas  164
17a dalis (nauja) 

17a. pabrėžia, kad laikinasis komitetas ėmėsi visų įmanomų veiksmų siekdamas įvykdyti 
Europos Parlamento jam suteiktus įgaliojimus; taip pat mano, kad laikinasis 
komitetas neturi teisinių priemonių, kurios leistų jam pagilinti ir išplėsti iki šiol 
atlikto tyrimo apimtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 165
18 dalis 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 166
18 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Pakeitimas 167
18 dalis 

18. todėl nusprendžia, kad laikinasis komitetas tęs savo darbus, kol bus daroma 
pakankamai didelė pažanga nustatant faktus ir teikiant informaciją, reikalingą 
susidaryti nuomonei apie komiteto įgaliojimus, siekiant padaryti išvadas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Claeys

Pakeitimas 168
18 dalis 

18. (išbraukta) nusprendžia, kad laikinasis komitetas tęs savo darbus dar dvylika mėnesių, 
kaip nustatyta jo įgaliojimuose, nepažeidžiant jo reglamento 175 straipsnio nuostatų, 
kuriomis numatoma galimybė pratęsti terminą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo and Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pakeitimas 169
19 dalis 

19. mano, kad teisėkūros parengiamieji darbai Europos Sąjungos ir Europos Tarybos 
lygmenimis turi būti pradėti kuo greičiau, siekiant užtikrinti tinkamą teisinę apsaugą tų 
asmenų, kurie yra valstybių narių jurisdikcijoje, ir siekiant užtikrinti veiksmingą 
žvalgybos tarnybų veiklos parlamentinę kontrolę ir nacionaliniu, ir europiniu 
lygmenimis; atsižvelgdamas į šį tikslą mano, kad būtina įsteigti Europos Sąjungos 
pagrindinių žmogaus teisių agentūrą ir pradėti jos veiklą;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Konrad Szymański

Pakeitimas 170
19 dalis 

19. mano, kad teisėkūros parengiamieji darbai Europos Sąjungos, (išbraukta) Europos 
Tarybos ir JT lygmenimis turi būti pradėti kuo greičiau, siekiant užtikrinti tinkamą 
kovos su terorizmu, kuri yra naujas reiškinys, kurio visiškai neapima karo teisė ar 
tam tikra baudžiamosios teisės sistema, teisinį pagrindą ir apsaugą tų asmenų, kurie 
yra valstybių narių jurisdikcijoje, ir siekiant užtikrinti veiksmingą žvalgybos tarnybų 
veiklos parlamentinę kontrolę ir nacionaliniu, ir europiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 171
19 a dalis (nauja)

19a. atkreipia dėmesį į akivaizdžius požiūrio į klausimus, kurie priklauso komiteto 
kompetencijai, skirtumus, kurie iki šiol išryškėjo Amerikos ir Europos teisės 
modeliuose; pabrėžia būtinybę tarptautinėje teisėje apibrėžti sąvokas „perdavimas“ 
ir „nepaprastasis perdavimas“ ir Europos institucijoms sutarti dėl bendros pozicijos, 
kuri būtų įtraukta į pagrindinius dokumentus dėl žmogaus teisių apsaugos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 172
20 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 173
20 dalis 

20. mano, kad laikinasis komitetas savo veiklos metu taip pat privalo pasiūlyti priimti tam 
tikrus principus, ypač:
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− dėl naujų taisyklių susijusių su žvalgybų tarnybų pasikeitimu informacija;

− dėl sutarčių kovos su terorizmu klausimais su trečiosiomis valstybėmis ir 
tarptautinėmis organizacijomis;

− dėl atsižvelgiant į Europos kaimynystės politiką  su trečiosiomis šalimis sudaromų 
susitarimų, kurių svarbiausias pagrindžiamasis principas turėtų būti pagarba 
žmogaus teisėms; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 174
20 dalies 2a – 2c įtraukos (naujos) 

20.
– dėl tarptautinės policijos ir saugumo pajėgų vykdomos veiklos,
– dėl valstybių narių teisės aktų, kuriais reglamentuojami teismo procesuose 
pateikiamų įrodymų standartai, suderinimo,
– dėl žvalgybos duomenų perdavimo aukštesnėms instancijoms ir skaidrumo, 
siekiant užtikrinti, kad informacija nebūtų gaunama kankinant, ir padidinti 
aukštesniųjų pareigūnų atskaitomybę;

Or. en

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

Pakeitimas 175
20 dalies - 1 įtrauka (nauja)

– dėl būtinybės nustatyti vidinę ES stebėsenos tvarką siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės laikytųsi savo žmogaus teisių įsipareigojimų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 176
21 dalis 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 177
21 dalis 

21. prašo savo Biuro imtis reikiamų priemonių, siekiant leisti laikinajam komitetui, 
atsižvelgiant į ypatingą jam suteiktų įgaliojimų pobūdį, visiškai įgyvendinti jam 
skirtus įgaliojimus, patvirtinant tinkamas leidžiančias nukrypti nuo Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių nuostatas, ypač susijusias su:

− į laikinojo komiteto klausymus pakviestų specialistų skaičiumi ir jų galimybe gauti 
patirtų išlaidų apmokėjimą;

− vizitų skaičiumi ir įgaliotais parlamento nariais, atsižvelgiant į oficialias laikinojo 
komiteto delegacijas,

− laikinojo komiteto vykdomų klausymų pažodinių ataskaitų rašymu visomis 
oficialiosiomis ES kalbomis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström ir Sarah Ludford

Pakeitimas 178
22 dalis 

22. džiaugiasi Europos Tarybos, ypač jos Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto 
pranešėjo, veikla ir jos bei laikinojo komiteto bendradarbiavimu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 179
23 dalis 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 180
23 dalis 

23. ragina Tarybą ir valstybes nares, ir ypač pirmininkaujančią šalį visiškai ir besąlygiškai 
paremti laikinojo komiteto darbą remiantis glaudaus bendradarbiavimo principu kaip 
apibrėžta Sutartyse ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimuose; ragina 
Tarybą visokeriopai pasinaudoti savo galiomis Bendrosios užsienio ir saugumo 
politikos srityje, įtraukti valstybes nares ir plėtoti Europos Parlamento ir Europos 
Tarybos atliekamus tyrimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 181
23 dalis 

23. apgailestauja dėl to, kad valstybės narės ir Taryba nepakankamai bendradarbiauja 
su laikinuoju komitetu; todėl ragina Tarybą ir valstybes nares, ir ypač 
pirmininkaujančią šalį visiškai ir besąlygiškai paremti laikinojo komiteto darbą 
remiantis glaudaus bendradarbiavimo principu kaip apibrėžta Sutartyse ir Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimuose; mano, jog Tarybai tenka atsakomybė už 
tai, kad ji imtųsi veiksmų, aptartų šią problemą ir nustatytų, kokių veiksmų reikėtų 
imtis siekiant išsiaiškinti tiesą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 182
23a dalis (nauja)

23a. primena Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Turkijos 
vyriausybėms, kad jos turi visokeriopai laikytis su jų, kaip šalių kandidačių, statusu 
susijusių įsipareigojimų ir kad todėl jos turėtų visokeriopai bendradarbiauti su 
laikinuoju komitetu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 183
23b dalis (nauja)

23b. ragina valstybes nares laikytis ryžtingesnės pozicijos dėl Gvantanamo įlankos 
sulaikymo centro uždarymo ir imtis aktyvaus vaidmens ieškant sulaikytųjų, prieš 
kuriuos nebus pradėtas teismo procesas ir kurie negali grįžti į savo kilmės šalį ar 
šalį, kurioje gyveno, kadangi jie neteko pilietybės, arba kuriems gresia kankinimas 
ar kitas žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys, problemos sprendimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Pakeitimas 184
23c dalis (nauja)

23c. primygtinai ragina valstybes nares suteikti visą būtiną paramą ir pagalbą, ypač 
teisinę pagalbą, visiems Europos piliečiams ir ES gyvenusiems asmenims, kurie šiuo 
metu laikomi Gvantaname;

Or. en

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

Pakeitimas 185
23d dalis (nauja)

23d. skatina Europos Tarybos Komitetą prieš kankinimą (CPT) siekti, kad būtų 
užtikrinta, jog kiekviena Europos Tarybos valstybė narė laikytųsi savo 
įsipareigojimo1 informuoti CPT apie bet kokias sulaikymo įstaigas jų teritorijoje ir 
suteikti galimybę apsilankyti šiose įstaigose;

Or. en

  
1 Europos konvencija prieš kankinimą ir nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. CPT/Inf/C (2002) 1 
[EN] (1 dalis) - Strasbūras, 26.XI.1987, 8 straipsnis.
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Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 186
24 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski

Pakeitimas 187
25 dalis 

Išbraukta.

Or. en


