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Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu 
un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
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GROZĪJUMI Nr. 1–187

Ziņojuma projekts (PE 372.179v02-00)
Giovanni Claudio Fava
par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu 
apcietinājumā gūstekņus
(2006/2027(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 1
A. a) apsvērums (jauns)

A. a) tā kā teroristu akti rada milzīgus draudus pasaulei un tā kā dalībvalstīm jāpaātrina 
tiesību aktu saskaņošana, lai ļautu šo valstu drošības dienestiem efektīvi sadarboties 
ar ASV drošības dienestiem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 2
B. apsvērums

B. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta3, kuru Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija izsludināja Eiropadomes sanāksmē Nicā 2000. gada 7. decembrī 
(svītrojums) ir viens no Eiropas pamattekstiem ne vien Eiropas Kopienu Tiesai, bet arī 
konstitucionālajām tiesām un citām tiesu iestādēm dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Philip Claeys

Grozījums Nr.3
B. apsvērums

B. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta3, kuru Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija izsludināja Eiropadomes sanāksmē Nicā 2000. gada 7. decembrī 
(svītrojums) ir viens no Eiropas pamattekstiem ne vien Eiropas Kopienu Tiesai, bet arī 
konstitucionālajām tiesām un citām tiesu iestādēm dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda,
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 4
B. a) apsvērums (jauns)

B. a) tā kā cīņā pret terorismu nevar uzvarēt, upurējot tos pašus principus, ko terorisms 
tiecas sagraut, galvenokārt to, ka pamattiesību aizsardzībā nav pieļaujami 
kompromisi; tā kā terorisms jāapkaro ar likumīgiem līdzekļiem un tas ir jāuzvar, 
ievērojot starptautiskos un valstu likumus un ar vienlīdz atbildīgu valstu un 
sabiedriskās domas attieksmi,

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 5
C. apsvērums

C. tā kā cilvēka cieņas neaizskaramības princips un tiesības uz dzīvību parādās šīs hartas 
pirmajos divos pantos un tas ir arī visu pārējo pamattiesību pamatā, īpaši 
(svītrojums) spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes un šādu sodu 
aizliegumu (4. pants), tiesības uz aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas un izdošanas 
gadījumā (19. pants), tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu 
(47. pants) un tā kā šiem principiem nevar tikt piemēroti izņēmumi pat drošības 
apsvērumu dēļ nedz miera, nedz kara laikā; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 6
C. a) apsvērums (jauns)

C. a) tā kā starptautiskais terorisms ir viens no galvenajiem draudiem Eiropas Savienības 
un starptautiskās kopienas drošībai un stabilitātei; tā kā šādu terorismu, kas jau ir 
izraisījies daudzu tūkstošu cilvēku nāvi, var sekmīgi apkarot tikai cieši sadarbojoties 
Eiropas Savienībai ar dalībvalstīm un to sabiedrotajiem, galvenokārt, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, un ar kopīgām pūlēm; uzsverot, ka iespējami ciešākā 
sadarbība starp dalībvalstu un ASV slepenajiem dienestiem ir viens no 
vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem sekmīgai cīņai pret terorismu; tā kā, ņemot 
vērā teroristu organizāciju bezveidīgo, nenoteikto raksturu un cilvēku gatavību 
izmantot pašnāvību kā ieroci un ideoloģisku motivāciju, sadarbībā starp abiem 
partneriem – ES un ASV – jāizstrādā tādi jauni un atbilstīgāki risinājumi 
starptautiskajos tiesību aktos, kas spēj labāk reaģēt uz terorisma draudiem; tā kā 
jebkurā gadījumā visi pretterorisma pasākumi jāveic saskaņā ar cilvēktiesību 
pamatprincipiem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 7
D. apsvērums

D. tā kā saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un īpaši saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jānodrošina, lai uz ikvienu to 
jurisdikcijā esošu personu tiktu attiecinātas starptautiskā līmenī pastāvošās 
pamattiesības, tostarp pārvietošanas aizliegums, ja pastāv spīdzināšanas vai citas 
cietsirdīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes vai soda risks;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Grozījums Nr. 8
D. apsvērums

D. tā kā saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesību normām, tādām kā tās, ko nosaka
ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, Starptautiskais līgums par civilām un 
politiskām tiesībām, kā arī ar tiem saistītie instrumenti, un īpaši saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jānodrošina, lai uz 
ikvienu to jurisdikcijā esošu personu tiktu attiecinātas starptautiskā līmenī pastāvošās 
pamattiesības, tostarp izraidīšanas aizliegums, ja pastāv iespēja, ka šī persona varētu 
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tikt spīdzināta vai pakļauta cietsirdīgai attieksmei;

Or. es

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr.9
D. a) apsvērums (jauns)

D. a) tā kā Eiropas un starptautiskās cilvēktiesības aizliedz piespiedu pazušanu, tostarp 
slepenu aizturēšanu, kurā cilvēks tiek turēts bez saziņas līdzekļiem 
(incommunicado), neinformējot par viņa vai viņas likteni vai neatklājot šī cilvēka 
atrašanās vietu viņa vai viņas ģimenei vai sabiedrībai, ja nav noticis tiesas process,

Or. en

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

Grozījums Nr. 10
E. apsvēruma 3. ievilkums

– 1944. gada 7. decembra Čikāgas konvenciju, kura attiecas uz starptautisko civilo 
aviāciju, un īpaši tās 3., 4. un 6. pantu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 11
E. a) apsvērums (jauns)

E. a) tā kā pēc vairāk nekā 4 mēnešu darba pagaidu komiteja joprojām saskaras ar 
būtiskām atšķirībām apgalvojumos attiecībā uz ASV pārsūtīšanas programmas 
apjomu un tiesisko pamatu, kā arī ieslodzījuma centru atrašanās vietām,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 12
E. b) apsvērums (jauns)

E. b) tā kā ir vajadzīga visciešākā iespējamā sadarbība starp Eiropas, Amerikas un visām 
valdībām pasaulē, kurām ir kopīga apņemšanās apkarot terorismu, kas ir ārkārtējs 
drauds pamatbrīvībām un tiesībām, un tā kā lielais CIP lidojumu skaits ir 
uzskatāms pierādījums šai nozīmīgajai, intensīvajai un vajadzīgajai sadarbībai,

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 13
E. c) apsvērums (jauns)

E. c) tā kā efektīvs dialogs par cīņu pret teroru un cilvēktiesību ievērošanu prasa 
savstarpēju cieņu un uzticību, ko var apdraudēt diskusiju instrumenta izmantošana 
un labas gribas trūkums,

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 14
F. a) apsvērums (jauns)

F. a) tā kā ir svarīgi pievērsties G. De Vries un J. Solana ekspertu kompetencei, kuru 
veikums šajā komitejas pirmajā darba posmā ir izrādījies absolūti neatbilstīgs,

Or. it

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

Grozījums Nr. 15
G. apsvēruma 1. ievilkums

– Zviedrijas ombuda 1, Zviedrijas konstitucionālās komitejas 2 un Apvienoto Nāciju 
spīdzināšanas novēršanas komitejas 3 nobeiguma ziņojumi, kas cita starpā atsaucas 
uz Muhammed Al Zery un Ahmed Agiza nolaupīšanu un pārsūtīšanu uz Ēģipti,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 16
G. apsvēruma 1. ievilkums

– Zviedrijas ombuda, Zviedrijas konstitucionālās komitejas un ziņojumi, kas joprojām 
tiek gaidīti no Apvienoto Nāciju spīdzināšanas novēršanas komitejas,

Or. en

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

Grozījums Nr. 17
G. apsvēruma 1 a) ievilkums (jauns)

– 2005. gada 22. novembra un 2006. gada 22. janvāra memorandi „Uzrādītie slepenas 
apcietināšanas gadījumi Eiropas Padomes dalībvalstīs”, ko iesniedza Šveices 
senators Dick Marty, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Juridiskās un 
cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs un referents,

Or. en

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 18
G. apsvēruma 2. ievilkums

– kriminālizmeklēšana, kas notiek vairākās dalībvalstīs, īpaši secinājumi, kurus Itālijā, 
veicot izmeklēšanu par Ēģiptes pilsoņa Abu Omar nolaupīšanu, izdarījis Milānas 
prokurora vietnieks 1, un joprojām notiekošā izmeklēšana Vācijā, ko veic Minhenes 
Valsts Prokuratūra par Vācijas pilsoņa Khaled El-Masri nolaupīšanu un 
ieslodzīšanu cietumā,

Or. en

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

Grozījums Nr. 19
G. apsvēruma 2. ievilkums

– kriminālizmeklēšana, kas notiek dažās dalībvalstīs, īpaši secinājumi, kurus Itālijā, 
veicot izmeklēšanu par Ēģiptes pilsoņa Abu Omar nelikumīgo nolaupīšanu un 
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pārsūtīšanu uz Ēģipti, izdarījis Milānas prokurora vietnieks 2,

Or. en

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

Grozījums Nr. 20
G. apsvēruma 3. ievilkums

– dažās dalībvalstīs un kandidātvalstīs notiekošā vai jau noslēgtā parlamentārā 
izmeklēšana,

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 21
I. apsvēruma ievaddaļa un 1. ievilkums

I. tā kā (svītrojums) šī pagaidu komitejas pirmā darba posma rezultātā ir iespējams 
apkopot informāciju, kas iegūta īpaši:

- pēc uzklausīšanām, kas notika 2006. gada 13. un 23. februārī, 6., 13., 21., un 
23. martā, (svītrojums) 20. un 25. aprīlī un 2. maijā advokātu, žurnālistu, 
nevalstisko organizāciju pārstāvju, personu, kuras ir iespējamie ārkārtas pārsūtīšanu 
upuri, (svītrojums) dalībvalstu valsts varas iestāžu pārstāvju un Eiropas iestāžu 
pārstāvju klātbūtnē,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 22
I. apsvēruma ievaddaļa

I. tā kā pēc šī pagaidu komitejas pirmā darba posma ir izdarāmi līdzīgi secinājumi, bet 
nav liecību, īpaši:

Or. en
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 23
I. apsvēruma ievaddaļa

I. tā kā pēc šī pagaidu komitejas pirmā darba posma rodas apstiprinošas aizdomas, 
īpaši :

Or. en

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

Grozījums Nr. 24
I. apsvēruma 2. a) ievilkums (jauns)

– no ASV valdības pārstāvju paziņojumiem par viņu atzīto pārsūtīšanas praksi,

Or. en

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

Grozījums Nr. 25
I. a) apsvērums (jauns)

I. a). tā kā, trūkstot jebkādām ar tieslietām saistītas izmeklēšanas pilnvarām, un situācijā, 
kad valstu varas iestādes tur slepenībā drošības dienestu veiktās darbības, pagaidu 
komitejai tomēr ir izdevies sagatavot pirmšķietamības (prima facie) lietu par to, ka 
Eiropas teritorijā ir notikusi nelikumīga prakse, ietekmējot Eiropas pilsoņus un 
iedzīvotājus, kas līdz uzkraujot Eiropas valdībām slogu pierādīt, vai faktiski to 
cilvēktiesību saistības, ko paredz Līguma par ES 6. pants un Eiropas Cilvēktiesību 
harta, ir ievērotas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 26
I. b) apsvērums (jauns)

I. b) tā kā atbildes, ko sniedzis ES pretterorisma koordinators G. de Vries un ES 
Augstais pārstāvis KĀDP jautājumos J. Solana, liecina, ka nav nekādu pierādījumu 
tam, ka CIP būtu pārkāpusi jebkādas valstu, Eiropas vai starptautiskās tiesības 
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Eiropas Savienībā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 27
J. apsvērums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 28
J. apsvērums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 29
J. apsvērums

J. tā kā pagaidu komitejas līdzšinējā darbība tikai zināmā mērā apstiprina 2006. gada 
18. janvārī pieņemtā tās izveides lēmuma pamatotību un ir parādījusi arī to, ka 
savāktā informācija pa lielākai daļai jau bija atrodama daudzos par šo pašu tematu 
publicētajos rakstos starptautiskajā presē,

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 30
K. a) apsvērums (jauns)

K. a) tā kā pašreizējā rezolūcijā „Eiropas valstis” jāsaprot kā dalībvalstis un 
pievienošanās, kandidātvalstis un asociētās valstis, kā tas noteikts pagaidu komitejas 



AM\616414LV.doc PE 374.151v02-00 10/62 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

2006. gada 18. janvārī pieņemtajā mandātā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 31
K. b) apsvērums (jauns)

K. b) tā kā pašreizējā rezolūcija ietver trīs dažādus ASV līgumu veidus:

- ārkārtas pārsūtīšana (personas tiek pārvietotas uz citu valsti nopratināšanai);

- slepena apcietināšana (personas tiek pārvietotas uz ieslodzījuma vietām, ko 
kontrolē ASV);

- pilnvarota apcietināšana (personas tiek pārvietotas uz trešās valsts ieslodzījuma 
vietu pēc apspriešanās ar ASV); kamēr nav valsts reģistra par Eiropas valsti, kurā 
atrodas persona pēc apspriešanās ar ASV, pastāv liela iespējamība, ka personas 
varbūt ir šķērsojušas Eiropas valstis ceļā uz šādu ieslodzījuma vietu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr.32
1. punkts

1. Ņem vērā Eiropas Padomes ģenerālsekretāra secinājumus pēc izmeklēšanas, kas 
notika uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 52. panta pamata;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr.33
1. punkts

1. Neraugoties uz šajā rezolūcijā minēto pierādījumu netiešo raksturu, piekrīt Eiropas 
Padomes ģenerālsekretāra secinājumiem pēc izmeklēšanas, kas notika uz Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 52. panta pamata;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 34
1. a) punkts (jauns)

1. a) Atzinīgi novērtē Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Juridiskās un 
cilvēktiesību komitejas referenta Dick Marty veikto darbu, kā arī rezultatīvo 
sadarbību starp pagaidu komiteju un Eiropas Padomi; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 35
3. punkts

3. Pauž nožēlu par to, ka normas, kas nosaka slepeno dienestu darbību vairākās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs atrodas ārpus demokrātiskas pārbaudes sfēras, tādēļ ir 
nepieciešams izveidot labāku kontroli, īpaši attiecībā uz ārvalstu slepeno dienestu 
darbību to teritorijā, kā arī ārvalstu militārajās bāzēs, un uzskata, ka gan valsts, gan 
Eiropas Savienības līmenī steidzami ir jāpieņem tiesību normas, lai ar informācijas 
ieguvi saistītās izlūkdienesta darbības padarītu pārredzamākas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 36
3. punkts

3. Pauž nožēlu par to, ka normas, kas nosaka slepeno dienestu darbību vairākās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, ir nepieņemamas, tādēļ ir nepieciešams izveidot labāku 
kontroli, īpaši attiecībā uz ārvalstu slepeno dienestu darbību to teritorijā, un uzskata, 
ka sadarbības noteikumi ir jāpieņem ES līmenī;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 37
3. punkts

3. Atzīmē, ka normas, kas nosaka slepeno dienestu darbību (svītrojums) Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, ir nepieņemamas, tādēļ ir nepieciešams izveidot labāku 
kontroli, īpaši attiecībā uz ārvalstu slepeno dienestu darbību to teritorijā (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 38
3. punkts

3. Pauž nožēlu par to, ka rūpīgas parlamentārās pārbaudes normas, kas nosaka slepeno 
dienestu darbību, ir nepietiekami pārredzamas vairākās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs, tādēļ ir nepieciešams izveidot labāku kontroli, īpaši attiecībā uz ārvalstu 
slepeno dienestu darbību to teritorijā (svītrojums),

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia in 
't Veld, Sajjad Karim

Grozījums Nr. 39
3. a punkts (jauns)

3. a) Pauž nožēlu, ka līdz šim ir liegta piekļuve pilnam NATO Padomes lēmuma tekstam 
par Vašingtonas līguma 5. punkta ieviešanu, ko pieņēma 2001. gada 4. oktobrī; 
atgādina, ka paziņojumā presei, ko sniedza bijušais ģenerālsekretārs lords
Robertson, ir teikts, ka šis lēmums nodrošina to, ka sabiedrotie „nodrošina 
pārlidojumu izmantošanas pielaides Amerikas Savienoto Valstu un citu sabiedroto 
gaisa kuģiem saskaņā ar vajadzīgajiem gaisa satiksmes nolīgumiem un valstu 
procedūrām attiecībā uz militāriem lidojumiem, kas saistīti ar pretterorisma 
operācijām” un „nodrošina Amerikas Savienotajām Valstīm un citiem 
sabiedrotajiem piekļuvi ostām un lidlaukiem NATO valstu teritorijā pretterorisma 
operāciju veikšanai, tostarp degvielas krājumu papildināšanai, atbilstīgi valstu 
procedūrām”; uzsver, ka šī lēmuma saturs, kā arī tā piemērošana nav skaidra; 
steidzami aicina NATO piešķirt piekļuvi lēmuma pilnajam tekstam, lai noskaidrotu 
šo jautājumu; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 40
3. b) punkts (jauns)

3. b) Atzīst, ka, ja plašākai Eiropas sabiedrībai ir bijusi iespēja uzzināt par ASV slepenā 
dienesta operāciju mērogiem un nopietnību, tad tas ir noticis, pateicoties konkrētu 
plašsaziņas līdzekļu profesionalitātei un neatkarībai, kā arī nevalstisko organizāciju 
veiktajai izmeklēšanai; atzīmē, ka šī informācijas vākšana ir pierādījusi to, ka 
Eiropas izlūkošanas un drošības dienesti nedara neko, lai novērstu trešo valstu 
slepeno dienestu nelikumīgās darbības;

Or. es

Grozījumu iesniedza Giulietto Chiesa

Grozījums Nr. 41
3. c) punkts (jauns)

3. c) Pauž nožēlu, ka līdz šim dalībvalstu valdības attiecībā pret komiteju ir ieņēmušas 
atturīgu nostāju un konsekventi ignorējušas komitejas atkārtotos lūgumus pēc 
oficiālas palīdzības;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giulietto Chiesa

Grozījums Nr. 42
3. d) punkts (jauns)

3. d) Pauž nožēlu, ka neviena no atbilstīgajām varas iestādēm, pie kurām komiteja ir 
vērsusies, līdz šim nav sniegusi komitejai pilnu vienošanās tekstu, ko NATO valstis 
parakstīja 2001. gada 4. oktobrī pēc Amerikas Savienoto Valstu prasības  
starptautiskā terorisma apkarošanas nolūkā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 43
3. e) punkts (jauns)

3. e) Izprot to, cik svarīga ir cieša sadarbība starp ES dalībvalstu un tās sabiedroto
izlūkdienestiem, taču uzsver, ka šādu sadarbību nevajadzētu sajaukt ar atteikšanos 
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no suverenitātes Eiropas teritorijā un tās gaisa telpā tā, lai ļautu ārvalstu dienestiem 
nesodītiem un ārpus jebkādas politiskas un tiesiskas kontroles veikt slepenas 
operācijas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 44
Apakšvirsraksts pēc 3. punkta

Par (svītrojums), nolaupīšanu un ārkārtas pārsūtīšanu (svītrojums), ko veikusi CIP 
(svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 45
Apakšvirsraksts pēc 3. punkta

Par nelikumīgu sagrābšanu, pārvietošanu, arestiem, nolaupīšanu, ārkārtas pārsūtīšanu un 
slepeno apcietināšanu, ko veikusi CIP, citas ASV aģentūras vai (svītrojums) trešo valstu 
drošības dienesti

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 46
Apakšvirsraksts pēc 3. punkta

Par arestiem, nolaupīšanu, ārkārtas pārsūtīšanu un slepeno apcietināšanu, ko veikusi CIP, 
citas ASV aģentūras vai dienesti, vai citi trešo valstu drošības dienesti

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 47
Apakšvirsraksts pēc 3. punkta

Par arestiem, nolaupīšanu, ārkārtas pārsūtīšanu un slepeno apcietināšanu, ko, iespējams,
veikuši CIP vai citi trešo valstu drošības dienesti

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 48
4. punkts

4. Pauž bažas, pamatojoties uz dalībvalstīs, Eiropas Padomē, kā arī pagaidu komitejas 
darbības rezultātā un jau konstatētajiem faktiem, jo kopš 2001. gada 11. septembra, 
kā arī, pamatojoties uz nepieciešamību cīnīties pret terorismu, pret cilvēktiesībām 
vairākkārt ir pieļauti smagi un nepieņemami pārkāpumi, īpaši pret Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju, Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvenciju,
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Starptautisko līgumu par civilām un 
politiskām tiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 49
4. punkts

4. Pauž bažas, pamatojoties uz dalībvalstīs, Eiropas Padomē, kā arī pagaidu komitejas 
darbības rezultātā (svītrojums) konstatētajiem faktiem, jo kopš 2001. gada 11.
septembra, kā arī, pamatojoties uz nepieciešamību cīnīties pret terorismu varētu būt 
pieļauti cilvēktiesību pārkāpumi (svītrojums), īpaši pret Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvenciju un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 50
4. punkts

4. Pauž bažas, pamatojoties uz dalībvalstīs, Eiropas Padomē, kā arī pagaidu komitejas 
darbības rezultātā un jau konstatētajiem faktiem, jo kopš 2001. gada 11. septembra, kā 
arī, pamatojoties uz nepieciešamību cīnīties pret terorismu, varētu būt notikuši 
cilvēktiesību (svītrojums) pārkāpumi (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 51
5. punkts

svītrots

Or. en

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

Grozījums Nr. 52
5. punkts

5. Ir nonācis pie atzinuma, pamatojoties uz pagaidu komitejas sniegtajiem 
pierādījumiem, ka daudzos gadījumos ASV slepenie dienesti ir bijuši tieši vainojami
personu, kas tiek turētas aizdomās par terorismu nelikumīgā sagrābšanā, izdošanā,
nolaupīšanā un apcietināšanā dalībvalstīs un pievienošanās un kandidātvalstīs, kā arī, 
cita starpā, Eiropas valstu pilsoņu vai iedzīvotāju ārkārtas pārsūtīšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 53
5. punkts

5. Atzīmē, ka CIP vairākkārt ir nolaupījusi iespējamos terorisma aktu izdarītājus
dalībvalstīs, slepeni pārvedusi viņus uz trešām valstīm, iespējams, izmantojot civilās 
lidojumus un nodevusi viņus šīm valstīm šo valstu varas iestāžu nopratināšanai CIP 
uzraudzībā, pieļaujot spīdzināšanas izmantošanu un pazemojošu un necilvēcīgu 
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attieksmi; nosoda šīs darbības kā cilvēku pamattiesību rupju pārkāpumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 54
5. punkts

5. Pauž nožēlu par to, ka trijos gadījumos, kas minēti 8., 9. un 10. punktā, CIP, 
iespējams, ir vainojama iespējamo terorisma aktu izdarītāju nelikumīgā nolaupīšanā 
un apcietināšanā dalībvalstīs, kā arī ārkārtas pārsūtīšanā, un dažos gadījumos tas var 
attiekties uz Eiropas valstu pilsoņiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Grozījums Nr. 55
5. punkts

5. Pauž nožēlu par to, ka CIP vairākkārt ir nepārprotami vainojama iespējamo terorisma 
aktu izdarītāju nelikumīgā nolaupīšanā un apcietināšanā dalībvalstīs, kā arī ārkārtas 
pārsūtīšanā – praksē, kas ir pretrunā ar starptautiskajiem cilvēktiesību likumiem, un 
vairākos gadījumos tas attiecas uz Eiropas valstu pilsoņiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 56
5. punkts

5. Pauž nožēlu par to, ka CIP vai citi ASV dienesti vairākkārt bijuši ir nepārprotami 
vainojami iespējamo terorisma aktu izdarītāju nelikumīgā nolaupīšanā un 
apcietināšanā dalībvalstīs, kā arī ārkārtas pārsūtīšanā, un vairākos gadījumos tas 
attiecas uz Eiropas valstu pilsoņiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 57
5. punkts

5. Pauž nožēlu par to, ka CIP vairākkārt ir nepārprotami vainojama (svītrojums) 
terorisma aktu izdarītāju nelikumīgā nolaupīšanā un apcietināšanā dalībvalstīs, kā arī 
ārkārtas pārsūtīšanā, un nedaudzos gadījumos tas attiecas uz Eiropas valstu pilsoņiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Claeys

Grozījums Nr. 58
5. punkts

5. Pauž nožēlu par to, ka CIP vairākkārt ir izrādījusies vainojama iespējamo terorisma 
aktu izdarītāju nelikumīgā nolaupīšanā un apcietināšanā dalībvalstīs, kā arī ārkārtas 
pārsūtīšanā, un vairākos gadījumos tas attiecas uz Eiropas valstu pilsoņiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 59
5. a) punkts (jauns)

5. a) Ir stingrs pamats uzskatīt, pamatojoties uz pagaidu komitejai iesniegtajiem 
ticamajiem pierādījumiem, ka iespējamo terora aktu veicēju nelegāla apcietināšana 
ir notikusi Eiropas valstīs ar nolūku pārsūtīt šīs personas uz valstīm, kurās tās, 
iespējams, tiek pakļautas spīdzināšanai, un ka daudzos gadījumos tas attiecas uz 
Eiropas iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 60
5. b) punkts (jauns)

5. b) Pauž nožēlu par to, ka saprašanās nolīgumi starp ASV un Eiropas valstīm netiek 
atklāti pagaidu komitejai; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Philip Claeys

Grozījums Nr. 61
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 62
6. punkts

6. Noraida ārkārtas pārsūtīšanas praksi kā pamattiesību pārkāpumu saskaņā ar 
starptautiskajiem likumiem; šajā sakarā uzskata par vajadzīgu, ņemot vērā daudzos 
terorisma veidus, kuri bieži ir grūti noskaidrojami, izmantojot pašreiz pieejamos 
tiesiskos instrumentus, Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un ASV kopīgi izstrādāt 
jaunus tiesiskus instrumentus un mehānismus, lai ļautu sabiedrotajiem efektīvi 
apkarot terorismu atbilstīgi starptautiskajiem likumiem; prasa Padomei šajā sakarā 
pastiprināt sadarbību ar Savienotajām Valstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 63
6. punkts

6. Pauž nosodījumu par ārkārtas pārsūtīšanas praksi, kuras mērķis ir nevis uzsākt tiesas 
procesu pret aizdomās turētajiem, bet gan nodot tos CIP vai ASV militārās 
aizturēšanas centriem ārpus ASV teritoriālās jurisdikcijas vai pārsūtīt trešo valstu 
slepenpoliciju vai izlūkdienestu uzraudzībai, lai aizturētu vai nopratinātu (bieži ASV 
interesēs ar pilnvaru); uzskata ārkārtas pārsūtīšanu uz vietām, kurās spīdzināšanas 
prakse ir endēmiska, par neizdošanas principa, ko nosaka ANO Konvencijas pret 
spīdzināšanu 3. pants, pārkāpumu; atzīst par nepieņemamu dažu valstu valdību 
rīcību, kuras uzskata, ka pietiek ar diplomātiskā nodrošinājuma pieprasījumu – šī 
metode ir izrādījusies neefektīva un nenodrošina Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
noteikto nepieciešamo aizsardzības līmeni;

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

Grozījums Nr. 64
6. punkts

6. Pauž nosodījumu par ārkārtas pārsūtīšanas praksi, kuras mērķis ir nevis uzsākt tiesas 
procesu pret aizdomās turētajiem, bet gan pārsūtīt uz trešām valstīm, lai tos 
pratinātu, tostarp ar spīdzināšanu, un turētu uzraudzībā vietās, ko kontrolē ASV vai 
vietējās varas iestādes; atzīst par nepieņemamu dažu valstu valdību rīcību, kuras 
uzskata, ka pietiek ar diplomātiskā nodrošinājuma pieprasījumu – šī metode ir 
izrādījusies neefektīva un nenodrošina Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikto
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 65
6. punkts

6. Pauž nosodījumu par ārkārtas pārsūtīšanas praksi spīdzināšanas nolūkā, kuras mērķis 
ir nevis uzsākt tiesas procesu pret aizdomās turētajiem, bet gan nodot tos trešo valstu 
valdībām pratināšanai vai turēšanai uzraudzībā vietās, ko, iespējams, kontrolē ASV;
atzīst par nepieņemamu dažu valstu valdību rīcību, kuras uzskata, ka pietiek ar 
diplomātiskā nodrošinājuma pieprasījumu attiecībā uz spīdzināšanu – šī metode, 
iespējams, ir neefektīva un nenodrošina Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikto 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 66
6. punkts

6. Pauž nosodījumu par ārkārtas pārsūtīšanas praksi, kuras mērķis ir nevis uzsākt tiesas 
procesu pret aizdomās turētajiem, bet gan nodot tos trešo valstu valdībām pratināšanai 
vai turēšanai uzraudzībā vietās, ko kontrolē ASV; atzīst, kā tas ir norādīts arī ANO 
īpašā vēstnieka cīņai ar spīdzināšanu Manfred Nowak sagatavotajos secinājumos, 
par nepieņemamu dažu valstu valdību rīcību, kuras uzskata, ka pietiek ar diplomātiskā 
nodrošinājuma pieprasījumu no tām valstīm, par kurām pieejami būtiski pierādījumi, 
kas ļauj uzskatīt, ka tajās tiek praktizēta spīdzināšana, – šī metode ir izrādījusies 
neefektīva, nenodrošina Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikto nepieciešamo 
aizsardzības līmeni un rada iespēju apiet spīdzināšanas un izdošanas pilnīgu 
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aizliegumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 67
6. a) punkts (jauns)

6. a) Uzskata, ka diplomātiskais nodrošinājums, ciktāl tas pieprasa izņēmumu no 
normas, ir netiešs apstiprinājums tam, ka trešās valstīs pastāv spīdzināšanas prakse, 
un līdz ar to tas ir pretrunā ar ES pienākumiem, ko nosaka „Pamatnostādnes ES 
politikai attiecībā uz spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
izturēšanos vai sodīšanu”, kuras Padome pieņēma 2001. gada 9. aprīlī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 68
6. b) punkts (jauns)

6. b) Pauž satraukumu par liecību, ko pagaidu komitejai ir sniedzis Kanādas pilsonis 
Maher Arar, kuru, neraugoties uz viņa nevainīgumu, ASV varas iestādes arestēja, 
CIP pārvietoja, izmantojot Eiropas lidostu, un vienpadsmit mēnešus turēja 
apcietinājumā Sīrijā, kur viņš bija pakļauts spīdzināšanai;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 69
7. punkts

7. Pauž dziļas bažas, ka viss pagaidu komitejas darbs līdz šim, šķiet, norāda, ka CIP ir 
izmantojusi fiktīvus uzņēmumus, lai apietu juridiskās saistības attiecībā uz valsts 
gaisa kuģiem, ko nosaka Čikāgas konvencija, līdz ar to radot iespēju nelikumīgi 
pārvietot personas, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu, uz valstīm (tostarp 
Ēģipti, Jordāniju, Sīriju un Afganistānu), kas ir plaši pazīstamas ar to, ka tās
pratināšanā izmanto spīdzināšanu, kā to atzīst arī ASV valdība;
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Or. en

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

Grozījums Nr. 70
7. punkts

7. Pauž nožēlu par to, ka, (svītrojums) kā pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim ir 
apliecinājuši, Eiropas gaisa telpu un lidostas ir izmantojušas lidmašīnas, kas pieder 
CIP vai ko tā nomā no fiktīvām aviosabiedrībām vai parastām sabiedrībām, lai
nolaupītu, turētu apcietinājumā un slepeni pārvietotu personas, kuras tiek turētas 
aizdomās kā teroristi, nododot tos CIP vai ASV karaspēka uzraudzībā vai uz citām 
valstīm, kurās, iespējams, šīs personas ir piedzīvojušas spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu; kā atzīst ASV 
valdība 1, dažas no šīm valstīm, t.i., Ēģipte, Jordānija, Sīrija un Afganistāna 
(svītrojums) bieži pratināšanā izmanto spīdzināšanu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 71
7. punkts

7. Atzīmē to, ka, pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim ir apliecinājuši, ka CIP, 
izmantojot privātas lidmašīnas (svītrojums), ir nolaupījusi, turējusi apcietinājumā un 
slepeni pārsūtījusi personas, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu, lai tās nodotu 
citām valstīm (tostarp Ēģiptei, Jordānijai, Sīrijai un Afganistānai), kuras, kā to atzīst 
arī ASV valdība, pratināšanā bieži izmanto arī spīdzināšanu, pilnībā nenodrošinot šo 
personu starptautiski atzītās cilvēktiesības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 72
7. punkts

7. Pauž nožēlu par to, ka (svītrojums) CIP, kā apgalvo, izmantojot lidmašīnas, ko nomā 
fiktīvas aviosabiedrības vai parastas sabiedrības, ir nolaupījusi, turējusi apcietinājumā 
un slepeni pārsūtījusi personas, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu, lai tās 
nodotu citām valstīm (tostarp Ēģiptei, Jordānijai, Sīrijai un Afganistānai), kuras, kā to 
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atzīst arī ASV valdība1, pratināšanā izmanto arī spīdzināšanu; tomēr atzīmē, ka 
pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim nav snieguši pierādījumus šiem 
apgalvojumiem, ne arī diemžēl spējuši tos atspēkot; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 73
7. punkts

7. Pauž nožēlu, jo pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim ir apliecinājuši, ka CIP, 
izmantojot lidmašīnas, ko nomā fiktīvas aviosabiedrības vai parastas sabiedrības, ir 
nolaupījusi, turējusi apcietinājumā un slepeni pārsūtījusi personas, kuras tiek turētas 
aizdomās par terorismu, lai tās nodotu citām valstīm (tostarp Ēģiptei, Jordānijai, Sīrijai 
un Afganistānai), kuras, kā to atzīst arī ASV valdība, pratināšanā izmanto arī 
spīdzināšanu; uzsver, ņemot vērā spīdzināšanas praksi šajās valstīs, Eiropas 
Savienības atbildību atbilstīgi nolīgumiem, kas noslēgti saistībā ar Eiropas 
kaimiņattiecību politiku;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski, Simon Coveney

Grozījums Nr. 74
7. punkts

7. Pauž nožēlu, jo daži pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim ir apliecinājuši, ka 
izlūkošanas aģentūra, iespējams, CIP, izmantojot lidmašīnas, ko nomā fiktīvas 
aviosabiedrības vai parastas sabiedrības acīmredzot ir nolaupījusi, turējusi 
apcietinājumā un slepeni pārsūtījusi personas, kuras tiek turētas aizdomās par 
terorismu, lai tās nodotu citām valstīm (tostarp Ēģiptei, Jordānijai, Sīrijai un 
Afganistānai), kuras, kā to atzīst arī ASV valdība2, pratināšanā izmanto arī 
spīdzināšanu;

Or. it

  
1 Skatīt ziņojumus par cilvēktiesībām: U.S. Department of State country reports on human rights practices 

(2003).
2 Skatīt ziņojumus par cilvēktiesībām: U.S. Department of State country reports on human rights practices 

(2003).
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Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 75
7. a) punkts (jauns)

7. a) Atzīmē Padomes apgalvojumu, ko pauduši G. de Vries un J.Solana, ka nav 
konkrētu pierādījumu tam, ka notikuši pārsūtīšanas lidojumi, neraugoties uz 
mutiskām liecībām un rakstiskiem iesniegumiem par pretējo, kas saņemti no 
ārkārtas pārsūtīšanas upuriem, juristiem, žurnālistiem un dalībvalstu valsts iestāžu 
pārstāvjiem, kā arī, neraugoties uz ASV Valsts sekretāres Condoleezza Rice
2005. gada 5. decembrī izteikto atzinumu, ka „pārsūtīšana laupa teroristiem rīcības 
iespēju un glābj dzīvības”; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Grozījums Nr. 76
7. b) punkts (jauns)

7. b) Uzstāj, ka dalībvalstīm nekavējoties ir jālabo acīmredzamā nekonsekvence, kas 
izpaužas, no vienas puses, prasot un atbalstot slavējamo demokrātijas 
nodrošināšanas soli trešo valstu praksē un darbībās un, no otras puses, vai nu to 
rīcības, vai bezdarbības rezultātā, mudinot zināmas trešās valstis veikt nosodāmas 
darbības, kas pārkāpj cilvēktiesības, kā to liecina cita starpā iegūtie pierādījumi 
attiecībā uz Uzbekistānu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 77
7. c) punkts (jauns)

7. c) Nosoda to, ka ASV administrācijas rūpīgi pārdomātā terorisma apkarošanas 
stratēģija izmanto ārkārtas pārsūtīšanu jebkuriem līdzekļiem – gan likumīgiem, gan 
arī nelikumīgiem, drošības labā upurējot tiesiskumu, cilvēktiesības un cilvēka 
neaizskaramību;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 78
7. d) punkts (jauns)

7. d) Nepārprotami uzsver, ka EUROPOL direktors P. Ratzel intervijā Austrijas 
laikrakstam „Der Standard” (09.05.06) ir paudis, ka EUROPOL nav notikusi 
nekādas operatīvās informācijas apmaiņa ar CIP;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 79
7. e) punkts (jauns)

7. e) Atzinīgi vērtē ASV kongresa tūlītējo un efektīvo reakciju, ieviešot McCain
grozījumu, kura nolūks bija nodrošināt par terora aktu veikšanu aizdomās turēto 
personu labāku aizsardzību pret valsts aģentūru nelikumīgu rīcību; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 80
Apakšvirsraksts pēc 7. punkta

Par iespējamību, ka dalībvalstis ar rīcību vai bezdarbību ir iesaistītas apcietināšanā, 
nolaupīšanā, izraidīšanā, ārkārtas pārsūtīšanā un turēšanā slepenā apcietinājumā vai arī 
kļuvušas par šādas rīcības līdzdalībniecēm

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 81
Apakšvirsraksts pēc 7. punkta

Par iespējamību, ka dalībvalstis ar rīcību vai bezdarbību ir iesaistītas iespējamā apcietināšanā, 
nolaupīšanā, ārkārtas pārsūtīšanā un turēšanā slepenā apcietinājumā vai arī kļuvušas par šādas 
rīcības līdzdalībniecēm

Or. it
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't 
Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 82
Apakšvirsraksts pēc 7. punkta

Par iespējamību, ka dalībvalstis un pievienošanās un kandidātvalstis ar rīcību vai bezdarbību 
ir iesaistītas nelikumīgā sagrābšanā, pārvietošanā, apcietināšanā, nolaupīšanā, ārkārtas 
pārsūtīšanā un turēšanā slepenā apcietinājumā vai arī kļuvušas par šādas rīcības 
līdzdalībniecēm

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 83
Apakšvirsraksts pēc 7. punkta

Par iespējamību, ka dalībvalstis, pievienošanās vai kandidātvalstis ar rīcību vai bezdarbību ir 
iesaistītas (svītrojums) nolaupīšanā un ārkārtas pārsūtīšanā (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 84
8. punkts

8. Uzskata par neticamu, ka dažu Eiropas valstu valdības nebūtu zinājušas par darbībām, 
kuras saistītas ar ārkārtas pārsūtīšanu (svītrojums), kas notika to teritorijā; jo īpaši, 
uzskata par absolūti neticamu, ka vairāki simti lidojumu virs vairāku dalībvalstu 
gaisa telpas un līdzīgs lidmašīnu nosēšanās un pacelšanās skaits Eiropas lidostās 
būtu varējis notikt bez slepeno dienestu vai izlūkdienestu ziņas un šo dienestu 
vadošajām amatpersonām netiekot vismaz iztaujātām par saistību starp šiem 
lidojumiem un ārkārtas pārsūtīšanas praksi;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 85
8. punkts

8. Uzskata par neticamu, ka dažu Eiropas valstu valdības nebūtu zinājušas par ārkārtas 
pārsūtīšanu, kas notika to teritorijā, gaisa telpā vai lidostās; atzīmē, ka šo pieņēmuma 
apstiprina fakts, ka vadošās ASV administrācijas amatpersonas vienmēr ir 
apgalvojušas, ka rīkojas, neaizskarot Eiropas valstu nacionālo suverenitāti; ņemot 
vērā kriminālizmeklēšanas un žurnālistu veikto izmeklēšanu rezultātus, un liecības 
un izskatītos dokumentus, nosoda to, ka (svītrojums) Ēģiptes pilsoni Abu Omar CIP 
aģenti nolaupīja 2003. gada 17. februārī Milānā, pēc tam aizveda uz Aviano un vēlāk 
uz Ramšteinu, un ka šo operāciju organizēja un veica ar citu izlūkošanas aģentu un 
Itālijas karabinieru palīdzību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 86
8. punkts

8. Uzskata par neticamu, lai gan tam nav skaidra pierādījuma, ka dažu Eiropas valstu 
valdības nebūtu zinājušas par ārkārtas pārsūtīšanu, kas notika to teritorijā, gaisa telpā 
vai lidostās – šīs neticības pamatā ir līdz šim sniegtās liecības vai savāktie dokumenti;
uzskata par vienlīdz neticamu, ņemot vērā kriminālizmeklēšanas rezultātus, liecības 
un izskatītos dokumentus, ka CIP aģentu izdarītā Ēģiptes pilsoņa Abu Omar
nolaupīšana 2003. gada 17. februārī Milānā būtu organizēta un veikta, iepriekš 
neinformējot Itālijas valsts varas vai drošības iestādes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 87
8. punkts

8. Uzskata par neticamu, ka dažu Eiropas valstu valdības nebūtu zinājušas par ārkārtas 
pārsūtīšanu, kas notika to teritorijā, gaisa telpā vai lidostās – šīs neticības pamatā ir 
līdz šim sniegtās liecības vai savāktie dokumenti; tomēr atzīmē, ka pagaidām nav 
neapstrīdamu konkrētu pierādījumu, kas apstiprinātu šo uzskatu,

Or. it
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Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 88
8. punkts

8. Uzskata (svītrojums), pamatojoties uz līdz šim sniegtajām liecībām un savāktajiem 
dokumentiem, ka (svītrojums) Eiropas valstu valdības būtu varējušas zināt par 
ārkārtas pārsūtīšanu, kas notika to teritorijā, gaisa telpā vai lidostās; uzskata 
(svītrojums) arī (svītrojums), ņemot vērā kriminālizmeklēšanas rezultātus, liecības un 
izskatītos dokumentus, ka CIP aģentu izdarītā Ēģiptes pilsoņa Abu Omar nolaupīšana 
2003. gada 17. februārī Milānā var būt organizēta un veikta, iepriekš neinformējot 
Itālijas valsts varas vai drošības iestādes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 89
8. punkts

8. Uzskata par mazāk iespējamu, ka dažu Eiropas valstu valdības nebūtu zinājušas par 
ārkārtas pārsūtīšanu, kas notika to teritorijā, gaisa telpā vai lidostās – šīs neticības 
pamatā ir līdz šim sniegtās liecības vai savāktie dokumenti; uzskata par vienlīdz 
iespējamu, ņemot vērā kriminālizmeklēšanas rezultātus, liecības un izskatītos 
dokumentus, ka CIP aģentu izdarītā Ēģiptes pilsoņa Abu Omar nolaupīšana 
2003. gada 17. februārī Milānā būtu organizēta un veikta, iepriekš neinformējot 
Itālijas valsts varas vai drošības iestādes; izsaka nožēlu, ka nozīmīgās atšķirības 
apgalvojumos attiecībā uz ASV pārvadāšanas programmas mērogu un tiesisko 
pamatu, un ieslodzījuma centru atrašanās vietām padara neiespējamu jebkāda 
konkrēta incidenta pierādīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 90
8. a) punkts (jauns)

8. a) Uzskata par vienlīdz neiespējamu, ņemot vērā tiesas izmeklēšanas rezultātus un 
liecības, un pārbaudītos dokumentus, ka Ēģiptes pilsoņa Abu Omar nolaupīšanu, 
ko veica CIP aģenti 2003. gada 17. februārī Milānā, varēja noorganizēt un veikt, 
iepriekš neinformējot Itālijas valsts varas vai drošības iestādes;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 91
8. b) punkts (jauns)

8. b) Aicina Itālijas valdību, pieņemot, ka apstākļus, kas mudināja pieņemt iepriekšējo 
lēmumu, vairs neuzskata par piemērojamiem, censties panākt 22 CIP aģentu, kas 
iesaistīti Abu Omar nolaupīšanā, izdošanu, lai piedalītos tiesvedībā un palīdzētu 
noskaidrot patiesību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 92
8. c) punkts (jauns)

8. c) Atzinīgi vērtē parlamentāro izmeklēšanu Vācijas Bundestāgā un gaida tā 
izmeklēšanas komitejas galīgos rezultātus; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 93
8. d) punkts (jauns)

8. d) Uzsver vajadzību pēc ES pretterorisma pasākumu demokrātiskākas un tiesiskākas 
pārbaudes; pauž satraukumu, ka KĀDP Augstajam pārstāvim un ES pretterorisma
koordinatoram nav izdevies aktīvāk darboties, lai iegūtu informāciju no 
dalībvalstīm; uzskata, ka Padomes darba grupai cīņai pret terorismu sanāksmēs 
sistemātiski jāpievēršas cilvēktiesību aizsardzībai un katru gadu jāpublicē ziņojums 
par šo jautājumu; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 94
8. e) punkts (jauns)

8. e) Uzskata, ka Itālijas valdības rīcība ir bijusi neapmierinoša un pretrunā ar 
cilvēktiesību ievērošanas prasībām; īpaši uzskata, ka bijušā Itālijas tieslietu ministra 
rīcība, kurš neveica vajadzīgos pasākumus, lai panāktu 22 CIP aģentu izdošanu 
Milānas Valsts Prokuratūrai nopratināšanai saistībā ar Abu Omar nolaupīšanu, ir 
aizkavējusi patiesības nākšanu gaismā un apgrūtinājusi tiesas izmeklēšanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 95
8. f) punkts (jauns)

8. f) Aicina nākamo Pamattiesību aģentūru pievērst īpašu uzmanību tām lietām, kas 
saistītas ar personu, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu, izdošanu no 
dalībvalstīm uz trešām valstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 96
9. punkts

9. Pauž nožēlu par to, ka Zviedrijas varas iestādes ir nosūtījušas atpakaļ Ēģiptes pilsoņus 
Mohammed Al Zary un Ahmed Agiza un viņus nodevušas CIP aģentiem repatriācijai 
uz Ēģipti, (svītrojums);

Or. en

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

Grozījums Nr. 97
9. punkts

9. Pauž nožēlu par to, ka Zviedrijas varas iestādes ir pārvietojušas Ēģiptes pilsoņus 
Mohammed Al Zary un Ahmed Agiza un viņus nodevušas ASV aģentiem repatriācijai 
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uz Ēģipti, neraugoties uz skaidrām norādēm, ka viņi varētu tikt pakļauti 
spīdzināšanai vai citai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai 
sodīšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 98
9. punkts

9. Pauž nožēlu par to, ka Zviedrijas varas iestādes ir nosūtījušas atpakaļ Ēģiptes pilsoņus 
Mohammed Al Zary un Ahmed Agiza un viņus nodevušas CIP aģentiem repatriācijai 
uz Ēģipti, lai gan, iespējams, apzinājās (svītrojums), ka šīs personas varētu tiktu 
pakļautas (svītrojums) necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās riskam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 99
9. a punkts (jauns)

9. a) Pauž nožēlu par to, ka Zviedrijas valsts 2001. gada 18. decembrī Brommas lidostā 
atteicās no tiesību aizsardzības kontroles, izpildot valdības lēmumu izraidīt divus 
Ēģiptes pilsoņus, Mohammed Al Zary un Ahmed Agiza, un ļaujot ASV 
slepenpolicistiem īstenot valsts varu Zviedrijas teritorijā, kas saskaņā ar Zviedrijas 
galvenā parlamentārā ombuda atzinumu ir pretrunā ar Zviedrijas likumiem; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 100
9. b) punkts (jauns)

9. b) Pauž nožēlu par to, ka Ēģiptes pilsoņu Mohammed Al Zary un Ahmed Agiza 
izraidīšana, ko Zviedrija veica 2001. gadā, pamatojās tikai uz Ēģiptes valdības 
diplomātisko nodrošinājumu, kas nenodrošināja efektīvu aizsardzību pret 
spīdzināšanu; 

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

Grozījums Nr. 101
10. punkts

10. Pauž nožēlu par sešu Alžīrijas izcelsmes Bosnijas pilsoņu vai iedzīvotāju ārkārtas 
pārsūtīšanu uz Gvantanamo līci pēc tam, kad Bosnijas varas iestādes piespiedu kārtā 
nosūtīja tos apcietināšanai uz ASV pretēji Bosnijas un Hercegovinas cilvēktiesību 
palātas saistošajam (svītrojums) pagaidu lēmumam un Federācijas Augstākās tiesas 
lēmumam par atbrīvošanu, tā pārkāpjot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
acīmredzot ar NATO Stabilizācijas spēku (SFOR) amatpersonu ziņu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 102
10. punkts

10. Pauž nožēlu par Bosnijas varas iestāžu veikto sešu Alžīrijas pilsoņu vai iedzīvotāju, 
ārkārtas nodošanu CIP aģentiem (svītrojums) pretēji Bosnijas un Hercegovinas 
cilvēktiesību palātas oficiālajam lēmumam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 103
10. punkts

10. Pauž nožēlu par Bosnijas varas iestāžu veikto sešu Alžīrijas pilsoņu vai iedzīvotāju, 
ārkārtas nodošanu CIP aģentiem bez tiesiskas garantijas un pretēji Bosnijas un 
Hercegovinas cilvēktiesību palātas oficiālajam lēmumam; uzsver vajadzību pēc 
papildu informācijas par iespējamo NATO un Interpola līdzdalību šajā lietā;

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

Grozījums Nr. 104
10. a) punkts (jauns)

10. a) Uzstāj, ka jāturpina noskaidrot NATO vadīto SFOR spēku sastāvā esošo ASV 
karavīru loma sešu Alžīrijas izcelsmes Bosnijas pilsoņu vai iedzīvotāju 
apcietināšanā un nosūtīšanā uz Gvantanamo līci, neraugoties uz Bosnijas 
Augstākās tiesas lēmumu atbrīvot šīs aizdomātās turētās personas, kā liecinājis 
ANO īpašais korespondents spīdzināšanas jautājumā Manfred Nowak, kurš tajā 
laikā bija Bosnijas-Hercegovinas Cilvēktiesību palātas loceklis; prasa turpmāk 
izpētīt Bosnijas valdības iespējamo lomu šajā lietā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 105
10. b) punkts (jauns)

10. b) Uzstāj, ka jāturpina izmeklēšana, lai noskaidrotu slepenu ieslodzījuma vietu 
atrašanos Kosovā un iespējamo KFOR spēku līdzdalību aizdomās par terorismu 
turēto personu nelikumīgā apcietināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 106
10. c) punkts (jauns)

10. c) Atzīmē, ka pagaidu komitejas darba rezultāti līdz šim nav atklājuši nekādas liecības 
vai pierādījumus par slepenu cietumu esību Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 107
10. d) punkts (jauns)

10. d) Nosoda CIP veikto Vācijas pilsoņa Khaled el Masri nolaupīšanu, kuru turēja 
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Afganistānā no 2004. gada janvāra līdz maijam un pakļāva pazemojošai un 
necilvēcīgai attieksmei; atzīmē, ka pastāv aizdomas, kas vēl nav izkliedētas, par to, 
ka pirms tam – no 2003. gada 31. decembra līdz 2004. gada 23. janvārim – Khaled 
el Masri tika nelikumīgi turēts Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā 
(FYROM) un no turienes pārsūtīts uz Afganistānu 2004. gada 23.–24. janvārī; 
uzskata FYROM veiktos pasākumus šīs lietas izmeklēšanā par neatbilstīgiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 108
10. e) punkts (jauns)

10. e) Nosoda Kanādas pilsoņa Maher Arar nolaupīšanu, kuru, neraugoties uz viņa 
nevainīgumu,  ASV varas iestādes arestēja, CIP nosūtīja, izmantojot Ciampino 
lidostu, un vienpadsmit mēnešu turēja ieslodzījumā Sīrijā, kur viņš tika spīdzināts; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker, Jas Gawronski

Grozījums Nr. 109
10. f) punkts (jauns)

10. f) Nepārprotami atzīst, ka komitejas veiktā izmeklēšana no paša sākuma ir bijusi 
koncentrēta uz visiem apgalvojumiem gan par iespējamiem lidojumiem, gan 
šķietami slepeniem ieslodzījuma centriem; taču secina, ka nav atrasti pierādījumi, 
kas apstiprinātu sūdzības par slepenu CIP ieslodzījuma centru esību dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 110
10. g) punkts (jauns)

10. g) Nepārprotami uzsver, ka ES pretterorisma koordinators G. de Vries komitejai ir 
paziņojis, ka nav pierādījumu tam, ka CIP būtu pārkāpusi valstu, Eiropas vai 
starptautiskās tiesības Eiropas Savienībā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 111
10. h) punkts (jauns)

10. h) Ierosina uzaicināt NATO ģenerālsekretāru uz pagaidu komitejas uzklausīšanu, lai 
cita starpā noskaidrotu iespējamo SFOR un KFOR spēku līdzdalību aizdomās par 
terorismu turēto personu nelikumīgajos arestos, nodošanā un ieslodzīšanā 
cietumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 112
10. i) punkts (jauns)

10. i) Atgādina dalībvalstīm, ka atbilstīgi Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei valstīm ir 
pozitīvi pienākumi saskaņā gan ar materiālo tiesību normām, gan civilprocesa 
likumiem, un ka tām ir jāveic likumdošanas pasākumi, lai novērstu cilvēktiesību 
pārkāpumus savā valstī, kā arī jāveic iespējamo pārkāpumu izmeklēšana un jāsoda 
atbildīgie par šiem pārkāpumiem gadījumos, kad tādi ir notikuši; turpmāk atzīmē, 
ka Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumu gadījumā dalībvalstis var tikt 
pakļautas atbildībai par šo savu pozitīvu pienākumu nepildīšanu; šai sakarā uzsver, 
ka dalībvalstīm ir pienākums veikt izmeklēšanas, lai noskaidrotu, vai šīs valstis 
pašas vai trešās valstis, tieši vai netieši sadarbojoties ar šīm valstīm, ir izmantojušas 
šo valstu teritoriju un gaisa telpu, veicot cilvēktiesību pārkāpumus, un ka 
dalībvalstīm ir jāveic visi vajadzīgie likumdošanas pasākumi, lai novērstu šādu 
pārkāpumu atkārtošanās iespēju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Grozījums Nr. 113
10. j) punkts (jauns)

10. j) Atzīmē, ņemot vērā informāciju, ko pagaidu komitejai sniegušas Komisijas un 
Padomes galvenās amatpersonas, ka ne Komisijai, ne Padomei, neraugoties uz 
dažkārt maldinošo iespaidu par pretējo, nav nekādu pilnvaru saistībā ar cīņu pret 
terorismu, kā arī nav pilnvaru, lai uzraudzītu vai koordinētu dalībvalstu drošības un 
izlūkdienestu darbības; līdz ar to atzīmē, ka to atzinums ir pamatots vienīgi uz 
dalībvalstu liecībām par to, ka tām nav pilnvaru šī jautājuma sfērā un tām nevar 
piemērot atbildību saistībā ar šo jautājumu; aicina Padomi sagatavot visus 
atbilstīgos secinājumus attiecībā uz cīņas pret terorismu efektivitāti;    

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 114
Apakšvirsraksts pirms 11. punkta

Par iespējamo spīdzināšanas izmantošanu

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 115
11. punkts

11. Uzsver to, ka spīdzināšana, tādā formā, kā tas noteikts Apvienoto Nāciju
Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 1. pantā, ir aizliegta pilnīgi un bez izņēmumiem 
gan miera, gan kara laikā vai kara draudu gadījumā, gan pastāvot iekšējai politiskai 
nestabilitātei, kā arī jebkurā citā ārkārtas stāvoklī; atgādina, ka gadījumi, kad persona 
tiek turēta apcietinājumā bez jelkādām saziņas iespējām (incommunicado), kā arī 
nolaupīšana un ārkārtas nodošana ir jāuzskata par cilvēktiesību pārkāpumu arī saskaņā 
ar starptautiskām tiesībām, īpaši Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. un 5. pantu, un 
it īpaši ciktāl šie gadījumi nozīmē spīdzināšanu vai necilvēcīgu un pazemojošu 
apiešanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 116
11. punkts

11. Uzsver to, ka spīdzināšana, tādā formā, kā tas noteikts Apvienoto Nāciju
Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 1. pantā, ir aizliegta pilnīgi un bez izņēmumiem 
gan miera, gan kara laikā vai kara draudu gadījumā, gan pastāvot iekšējai politiskai 
nestabilitātei, kā arī jebkurā citā ārkārtas stāvoklī; atgādina, ka gadījumi, kad persona 
tiek turēta apcietinājumā bez jelkādām saziņas iespējām (incommunicado), kā arī 
nolaupīšana un ārkārtas nodošana parasti ir jāuzskata par cilvēktiesību pārkāpumu arī 
saskaņā ar starptautiskām tiesībām un ir nosodāmi gadījumi, kas rezultātā izraisa
spīdzināšanas vai necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes brīvāku piemērošanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Josef Zieleniec

Grozījums Nr. 117
11. punkts

11. Uzsver to, ka spīdzināšana, tādā formā, kā tas noteikts Apvienoto Nāciju
Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 1. pantā, ir aizliegta pilnīgi un bez izņēmumiem 
gan miera, gan kara laikā vai kara draudu gadījumā, gan pastāvot iekšējai politiskai 
nestabilitātei, kā arī jebkurā citā ārkārtas stāvoklī; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 118
11. punkts

11. Uzsver to, ka spīdzināšana, tādā formā, kā tas noteikts Apvienoto Nāciju
Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 1. pantā, ir aizliegta pilnīgi un bez izņēmumiem 
gan miera, gan kara laikā vai kara draudu gadījumā, gan pastāvot iekšējai politiskai 
nestabilitātei, kā arī jebkurā citā ārkārtas stāvoklī; atgādina, ka (svītrojums)
nolaupīšana un ārkārtas nodošana uz trešām valstīm, lai šīs valstis veiktu 
nopratināšanu, izmantojot spīdzināšanu vai citu cietsirdīgu un necilvēcīgu vai 
pazemojošu attieksmi, ir jāuzskata par cilvēktiesību pārkāpumu arī saskaņā ar
starptautiskām tiesībām (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert un Raül Romeva i 
Rueda

Grozījums Nr. 119
11. punkts

11. Uzsver to, ka spīdzināšana vai cietsirdīga, necilvēcīga vai pazemojoša attieksme, kā 
tas noteikts Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 1. pantā, ir 
aizliegta pilnīgi un bez izņēmumiem gan miera, gan kara laikā vai kara draudu 
gadījumā, gan pastāvot iekšējai politiskai nestabilitātei, kā arī jebkurā citā ārkārtas 
stāvoklī; atgādina, ka gadījumi, kad persona tiek turēta apcietinājumā bez jelkādām 
saziņas iespējām (incommunicado), kā arī nolaupīšana un ārkārtas nodošana ir 
jāuzskata par cilvēktiesību pārkāpumu arī saskaņā ar starptautiskām tiesībām un ir 
nosodāmi kā spīdzināšanas vai cietsirdīgas, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes 
gadījumi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Simon Coveney

Grozījums Nr. 120
11. a) punkts (jauns)

11. a) Pauž satraukumu par to, ka ASV un ES nav vienotas izpratnes par spīdzināšanas 
definīciju; uzsver vajadzību ieviest starptautiski atzītu spīdzināšanas definīciju, kā 
arī pieņemamas normas attiecībā uz ieslodzījumu un nopratināšanu ieslodzījuma 
vietā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 121
12. punkts

12. Atzīst, ka gatavība izmantot informāciju, kas iegūta spīdzināšanas rezultātā ir šobrīd 
esošās ārkārtas pārsūtīšanas programmas darbības pamatā; atgādina, ka 
informācija, kas izspiesta spīdzinot, nevar tikt izmantota kā derīgs vai pieļaujams
pierādījums tiesā, kā to paredz Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas 
konvencijas 15. pants, un uzskata arī, ka atzīšanās, kas panākta spīdzinot, reti ir 
izrādījusies lietderīga kā preventīvs pasākums pret terorismu vai tā novēršanai, kā to 
pagaidu komitejai kādas uzklausīšanas laikā apliecināja bijušais Lielbritānijas 
vēstnieks Uzbekistānā Craig Murray;  

Or. en

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

Grozījums Nr. 122
12. punkts

12. Atgādina, ka informācija, kas izspiesta spīdzinot, nevar tikt izmantota kā derīgs 
pierādījums, kā to paredz Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencija, un 
atkārtoti pauž vispārējo skepsi attiecībā uz atzīšanos ticamību, kas panākta spīdzinot, 
un šādu atzīšanos ieguldījumu terorisma novēršanā un apkarošanā (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 123
12. punkts

12. Atgādina, ka informācija, kas izspiesta spīdzinot, nevar tikt izmantota kā derīgs 
pierādījums, kā to paredz Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencija, un 
uzskata arī, ka atzīšanās, kas panākta spīdzinot, reti ir izrādījusies lietderīga kā 
preventīvs pasākums pret terorismu vai tā novēršanai (svītrojums);

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 124
12. punkts

12 Atzīmē liecību, ko sniedzis (svītrojums) bijušais Lielbritānijas vēstnieks Uzbekistānā 
Craig Murray, kurš kādas uzklausīšanas laikā pagaidu komitejai paziņoja, ka 
spīdzināšana ir veikta pēc Amerikas izlūkdienesta norādījumiem un daudzi Eiropas 
vēstnieki Uzbekistānā zināja par šo praksi; un uzskata, ka attiecībā uz šo jautājumu 
komitejai jāveic īpaši pamatīga izmeklēšana;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 125
12. punkts

12 Atgādina, ka informācija, kas izspiesta spīdzinot, nevar tikt izmantota kā derīgs 
pierādījums, kā to paredz Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencija, un 
uzskata arī, ka to valstu kopienā, kuru pamatā ir Eiropas Savienības vērtības, 
spīdzināšana un cita cietsirdīga, pazemojoša vai necilvēcīga attieksme ir aizliegta un 
līdz ar to nekādos apstākļos nevar tikt uzskatīta par likumīgu līdzekli terorisma 
novēršanai un apkarošanai (svītrojums);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Grozījums Nr. 126
12. punkts

12. Atgādina, ka informācija, kas izspiesta spīdzinot, nevar tikt izmantota kā derīgs 
pierādījums, kā to paredz Apvienoto Nāciju (svītrojums) konvencija, un uzskata arī, 
ka atzīšanās, kas panākta spīdzinot, reti ir izrādījusies lietderīga kā preventīvs 
pasākums pret terorismu vai tā novēršanai (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 127
12. punkts

12. Atgādina, ka informācija vai atzīšanās, kas izspiesta spīdzinot vai pakļaujot nežēlīgai, 
necilvēcīgai un pazemojošai attieksmei, nevar tikt izmantota kā derīgs pierādījums, kā 
to paredz Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencija, nedz arī var tikt 
izmantota jebkādā citā veidā un uzskata arī, ka atzīšanās, kas panākta spīdzinot, reti ir 
izrādījusies lietderīga kā preventīvs pasākums pret terorismu vai tā novēršanai, kā to 
pagaidu komitejai kādas uzklausīšanas laikā apliecināja bijušais Lielbritānijas 
vēstnieks Uzbekistānā Craig Murray;

Or. en

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

Grozījums Nr. 128
12. a) punkts (jauns)

12. a) Nosoda to, ka dalībvalstis, pievienošanās un kandidātvalstis ir izmantojušas un 
apmainījušās ar informāciju, kas, iespējams, tikusi iegūta valsts vai ārvalstu 
izlūkdienestu veiktās spīdzināšanas rezultātā, un ka nav par vēlēšanās pārliecināties 
par to, vai nav izmantota spīdzināšana; tāpat pauž nožēlu par tādas informācijas 
piegādi, kura, iespējams, nav ticama un nenovērš to, ka personas šīs informācijas 
rezultātā tiek nosūtītas uz vietām, kur tās tiek pakļautas spīdzināšanai vai 
necilvēcīgai attieksmei;  

Or. en
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 129
13. punkts

13. Neatlaidīgi aicina dalībvalstis stingri ievērot Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas 
novēršanas konvencijas 3. pantu un īpaši nerepatriēšanas principu, saskaņā ar kuru 
„neviena dalībvalsts neizraida, nerepatriē un neizdod citai valstij kādu personu, ja ir 
pamatotas aizdomas, ka tā varētu tikt spīdzināta”; (svītrojums)

Or. en

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

Grozījums Nr. 130
13. punkts

13. Neatlaidīgi aicina dalībvalstis un pievienošanās un kandidātvalstis stingri ievērot 
Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas konvencijas 3. pantu un īpaši 
nerepatriēšanas principu, saskaņā ar kuru „neviena dalībvalsts neizraida, nerepatriē un 
neizdod citai valstij kādu personu, ja ir pamatotas aizdomas, ka tā varētu tikt 
spīdzināta”; aicina arī ASV pārskatīt nerepatriēšanas principa interpretāciju, lai to 
saskaņotu ar 3. pantā sniegto formulējumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 131
13. b) punkts (jauns)

13. b) Prasa dalībvalstīm pilnīgi noraidīt paļaušanos uz diplomātisko nodrošinājumu pret 
spīdzināšanu, kā to iesaka ANO īpašais vēstnieks cīņai ar spīdzināšanu Manfred 
Nowak;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 132
13. c) punkts (jauns)

13. c) Prasa Padomei pieņemt kopēju nostāju pret dalībvalstu izmantoto diplomātisko 
nodrošinājumu no trešām valstīm, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka personas 
var tikt pakļautas spīdzināšanas vai necilvēcīgas attieksmes riskam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 133
Apakšvirsraksts pēc 13. punkta

Par iespējamo Eiropas gaisa telpas un lidostu izmantošanu trešo valstu drošības 
dienestu vajadzībām

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 134
Apakšvirsraksts pēc 13. punkta

Par Eiropas gaisa telpas un lidostu izmantošanu CIP vajadzībām

Or. de

Grozījumu iesniedza Elena Valenciano Martínez-Orozco, Antonio Masip Hidalgo

Grozījums Nr. 135
14. punkts (jauns)

14. Mudina dalībvalstis pārstrādāt Čikāgas konvenciju un jo īpaši  ieviestu tādas 
pārbaudes, kas ļautu novērst likuma par privātiem lidojumiem pārkāpumus, kuru 
rezultātā ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi; 

Or. es
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 136
14. punkts

14. Uzskata, ka lielais CIP lidojumu skaits skaidri liecina par nozīmīgu, intensīvu un 
vajadzīgu sadarbību starp Eiropas un ASV slepenajiem dienestiem, taču vienlaikus 
uzskata, ka Čikāgas konvencija ir pārkāpta vairākkārt, jo CIP ir veikusi simtiem 
lidojumu, izmantojot dalībvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot noteikumu šim 
nolūkam saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto atļauju;

Or. en

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

Grozījums Nr. 137
14. punkts

14. Uzskata, ka (svītrojums) ka Čikāgas konvencija ir pārkāpta (svītrojums), jo CIP ir 
veikusi simtiem lidojumu, izmantojot lidmašīnas, kas pieder vai ko īrē CIP un 
izmanto drīzāk valsts nekā civiliem nolūkiem, kuriem izmantoja dalībvalstu un 
pievienošanās un kandidātvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot noteikumu šim 
nolūkam saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto atļauju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, 
Jan Marinus Wiersma

Grozījums Nr. 138
14. punkts

14. Ir gatavs apliecināt, ka Čikāgas konvencija ir pārkāpta vairākkārt, jo CIP ir veikusi
daudz lidojumu, izmantojot dalībvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot 
noteikumu šim nolūkam saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto 
atļauju;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jas Gawronski

Grozījums Nr. 139
14. punkts

14. Uzskata, ka ir pamats apgalvot, ka Čikāgas konvencija, iespējams, ir tikusi pārkāpta 
trijos iepriekš minētajos gadījumos, jo CIP ir veikusi (svītrojums) lidojumus, 
izmantojot dalībvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot noteikumu šim nolūkam 
saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto atļauju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 140
14. punkts

14. Uzskata, ka ir vēl vairāk pamata aizdomām par to, ka Čikāgas konvencija ir atkārtoti 
un sistemātiski pārkāpta vairākos gadījumos, jo CIP ir veikusi simtiem lidojumu, 
izmantojot dalībvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot noteikumu šim nolūkam 
saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto atļauju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Grozījums Nr. 141
14. punkts

14. Ir gatavs apliecināt, ka Čikāgas konvencija ir pārkāpta vairākkārt, jo CIP ir veikusi
simtiem lidojumu, izmantojot dalībvalstu gaisa telpu un lidostas, bet ignorējot 
noteikumu šim nolūkam saņemt konvencijas 3. pantā valsts lidaparātiem paredzēto 
atļauju; līdz ar to uzskata, ka, iespējams, ir pārkāpti arī divpusējie nolīgumi starp 
noteiktām dalībvalstīm attiecībā uz šo jautājumu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 142
14. a) punkts (jauns)

14. a) Atzīst vajadzību izmantot privātas lidmašīnas slepenām darbībām, taču ierosina 
izstrādāt procedūras, lai novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Grozījums Nr. 143
14. b) punkts (jauns)

14. b) Uzskata par ironisku to, ka privātas lidmašīnas, ko patiesībā izmantoja citas ārvalsts 
vajadzībām – kā šīs valsts varas iestādes vairākas reizes atzina plašsaziņas līdzekļos, 
lai pamatotu šo lidojumu likumību – varēja izvairīties no jebkādas dalībvalstu 
uzraudzības, pamatojoties tieši uz to, ka tās ir privātas lidmašīnas; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 144
15. punkts

15. Pauž nožēlu par to, ka neviena dalībvalsts nav pieņēmusi procedūru vai uzsākusi 
izmeklēšanu valsts līmenī, saskaņā ar kuru ir jāpārbauda, vai civilām vajadzībām 
paredzētie lidaparāti netiek izmantoti mērķiem, kas ir pretrunā ar starptautiski atzītām 
normām cilvēktiesību jomā;

Or. en

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

Grozījums Nr. 145
15. punkts

15. Izsaka nožēlu par faktu, ka neviena dalībvalsts vai pievienošanās, vai kandidātvalsts 
nav pieņēmusi procedūru, saskaņā ar kuru ir jāpārbauda, vai civilām vajadzībām 
paredzētie lidaparāti netiek izmantoti mērķiem, kas ir pretrunā ar starptautiski atzītām 
normām cilvēktiesību jomā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 146
16. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 147
16. punkts

16. Uzskata, ka Eiropas Savienības tiesību akti dalībvalstu gaisa telpas un lidostu 
izmantošanas jomā ir ļoti nozīmīgi; uzsver nepieciešamību noteikt jaunas valstu, 
Eiropas un starptautiskās normas; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 148
16. punkts

16. Uzskata, ka Eiropas Savienības tiesību akti dalībvalstu gaisa telpas un lidostu 
izmantošanas jomā ir (svītrojums) nepilnīgi; prasa dalībvalstīm veikt atbilstīgus 
likumdošanas pasākumus, lai uzlabotu šo situāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 149
16. punkts

16. Uzskata, ka Eiropas Savienības tiesību akti par vienotām Eiropas debesīm, valstu
gaisa telpas (svītrojums) izmantošanu, kontroli un pārvaldību, dalībvalstu lidostu un 
Eiropas pārvadātāju izmantošanu  ir izteikti nepilnīgi; uzsver nepieciešamību noteikt 
jaunas valstu, Eiropas un starptautiskās normas; aicina Komisiju nekavējoties uzlabot 
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tiesību aktus, ierosinot tādas direktīvas priekšlikumu, kuras mērķis būtu valstu tiesību 
aktu saskaņošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Grozījums Nr. 150
16. punkts

16. Uzskata, ka Eiropas Savienības tiesību akti dalībvalstu gaisa telpas un lidostu 
izmantošanas jomā ir nepilnīgi; uzsver nepieciešamību noteikt jaunas valstu, Eiropas 
un starptautiskās normas; aicina Komisiju nekavējoties sniegt tādas direktīvas 
priekšlikumu, kuras mērķis būtu valstu tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz 
nekomerciālas civilās aviācijas uzraudzību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Simon Coveney

Grozījums Nr. 151
16. a) punkts (jauns)

16. a) Aicina Komisiju sniegt ieteikumus dalībvalstīm attiecībā uz to, kā uzlabot 
pārraudzības standartus, ko piemēro privāti nofraktētu gaisa kuģu lidojumiem, kas 
izmanto ES lidostas un gaisa telpu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 152
16. b) punkts (jauns)

16. b) Uzskata par vajadzīgu noskaidrot 2003. gada 22. janvārī Atēnās parafētā līguma 
būtību, kurā ir runa par „lielāku Eiropas tranzīta iespēju izmantošanu, lai atbalstītu 
kriminālu/nepieņemamu ārvalstnieku atgriešanos”; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 153
16. c) punkts (jauns)

16. c) Uzskata par vajadzīgu noskaidrot, kā ASV slepenie dienesti faktiski ir izmantojuši 
gaisa telpu, civilās un militārās lidostas un NATO un ASV bāzes;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 154
6. d) punkts (jauns)

16. d) Uzskata par vajadzīgu noskaidrot, vai ir kādi pierādījumi, kas apstiprina to, ka 
Polijā, Rumānijā un Bulgārijā ir darbojušies slepeni cietumi, kā tas ir atzīts par 
iespējamu vairākos žurnālistu un autoritatīvu nevalstisko organizāciju veiktajos 
pētījumos;

Or. it

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 155
16. e) punkts (jauns)

16. e) Nepārprotami paziņo, ka ES Augstais pārstāvis KĀDP jautājumos J. Solana 
komitejai paziņoja, ka nav pierādījumu tam, ka CIP būtu pārkāpusi valsts, Eiropas 
vai starptautiskās tiesības Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 156
Apakšvirsraksts pēc 16. punkta (jauns)

Par pagaidu komitejas līdz šim izveidotajām oficiālajām delegācijām

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 157
17. punkts (jauns)

17. Uzskata, ka divas oficiālās delegācijas uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republiku un ASV ir bijušās ļoti nozīmīgas informācijas sniedzējas pagaidu 
komitejas darbā, kā arī ļāvušas tiešā veidā noskaidrot gan politisko iestāžu sniegto 
skaidrojumu par attiecīgajiem notikumiem, gan arī uzzināt pilsoniskās sabiedrības 
viedokli šajā sakarā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 158
17. a) punkts (jauns)

17. a) Nosoda to, ka Vācijas pilsonis Khalid El-Masri 2004. gadā vairāk nekā četrus 
mēnešus tika nelikumīgi turēts Afganistānā; pauž nožēlu par FYROM iestāžu 
nevēlēšanos apstiprināt to, ka El-Masri bijis Skopjē un, iespējams, tika turēts tur 
līdz viņa pārsūtīšanai uz Afganistānu, ko veica CIP aģenti;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 159
17. b) punkts (jauns)

17. b) Pauž nožēlu par to, cik ierobežoti ASV valdība interpretē konvenciju pret 
spīdzināšanu un īpaši – aizliegumu veikt jebkādas pārsūtīšanas, kas varētu novest 
pie tā, ka izdotie ieslodzītie tiek pakļauti spīdzināšanas, cietsirdīgas vai necilvēcīgas 
attieksmes riskam; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 160
Apakšvirsraksts pēc 16. punkta

Par pagaidu komitejas darba pabeigšanu

Or. en
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Grozījumu iesniedza Philip Claeys

Grozījums Nr. 161
17. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Grozījums Nr. 162
17. punkts

17. Konstatē, ka ir nepieciešams turpināt pagaidu komitejas darbu un padziļināt attiecīgo 
notikumu pārbaudi, lai noteiktu, vai viena vai vairākas no dalībvalstīm ir pārkāpušas 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu, un stiprinātu ES starptautisko uzticamību un 
tās konsekvenci cilvēktiesību politikā; uzsver arī, ka iespējams paplašināt 
izmeklēšanu, to veicot arī attiecībā uz šajā rezolūcijā tieši neminētiem notikumiem un 
valstīm;

Or. es

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 163
17. punkts

17. Negatavojas turpināt pagaidu komitejas darbu un padziļināt attiecīgo notikumu 
pārbaudi, lai noteiktu, vai viena vai vairākas no dalībvalstīm ir pārkāpušas Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantu; uzsver arī, ka pašlaik Eiropas Parlamentam nav efektīvu 
tiesisku instrumentu ārpus dalībvalstu tiesiskajām sistēmām, lai iegūtu 
pārliecinošus pierādījumus cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 164
17. a) punkts (jauns)

17. a) Paziņo, ka pagaidu komiteja ir veikusi visas iespējamās darbības, lai izpildītu 
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Eiropas Parlamenta uzdoto uzdevumu; vienlaikus uzskata, ka pagaidu komitejai 
vairs nav tiesisku instrumentu, kas ļautu tai padziļināt un paplašināt līdz šim veiktās 
izmeklēšanas sfēru;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 165
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 166
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Grozījums Nr. 167
18. punkts

18. Nolemj, ka tādēļ pagaidu komitejai darbs jāturpina tik ilgi, kamēr panākti ievērojami 
rezultāti faktu noskaidrošanā un sniegts atzinums par komitejai uzticēto uzdevumu, 
kas ļauj izdarīt secinājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Claeys

Grozījums Nr. 168
18. punkts

18. Nolemj (svītrojums), ka pagaidu komitejai darbs jāturpina visu tās reglamentā 
noteikto pilnvaru laiku – 12 mēnešus, neskarot reglamenta 175. panta noteikumus par 
iespējamo pagarinājumu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Grozījums Nr. 169
19. punkts

19. Uzskata, ka pēc iespējas ātrāk jāuzsāk gatavošanās tiesību aktu izstrādei Eiropas 
Savienības un Eiropas Padomes līmenī, lai nodrošinātu atbilstošu to personu juridisku 
aizsardzību, kas ir pakļautas dalībvalstu jurisdikcijai, un lai nodrošinātu efektīvu 
drošības dienestu parlamentāro kontroli gan valsts, gan Eiropas līmenī; šajā sakarā 
uzskata, ka ir svarīgi izveidot Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un 
nodrošināt tās darbību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Konrad Szymański

Grozījums Nr. 170
19. punkts

19. Uzskata, ka pēc iespējas ātrāk jāuzsāk gatavošanās tiesību aktu izstrādei Eiropas 
Savienības, (svītrojums) Eiropas Padomes un ANO līmenī, lai nodrošinātu atbilstošu 
tiesisku pamatu efektīvai cīņai pret terorismu, kuru varētu uzskatīt par jaunu 
parādību, kas vēl nav pilnībā ietverta kara tiesību aktos vai jebkādā krimināltiesību 
sistēmā, un to personu (svītrojums) aizsardzību, kas ir pakļautas dalībvalstu 
jurisdikcijai, un lai nodrošinātu efektīvu drošības dienestu parlamentāro kontroli gan 
valsts, gan Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giulietto Chiesa

Grozījums Nr. 171
19. a) punkts (jauns)

19. a) Atzīmē acīmredzamās atšķirības, kas līdz šim ir izpaudušās Amerikas un Eiropas 
pieejā jautājumos, kas ietilpst komitejas darbības sfērā; uzsver neatliekamo 
vajadzību definēt pārsūtīšanas un ārkārtas pārsūtīšanas starptautiskajos likumos un 
Eiropas iestādēm vienoties par kopēju nostāju, kas jāiekļauj cilvēktiesību 
aizsardzības pamatdokumentos;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 172
20. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 173
20. punkts

20. Uzskata, ka pagaidu komitejai, beidzot darbību, būtu jānorāda principi, kas jāņem 
vērā, īpaši attiecībā uz

− jaunajiem izlūkdienestu informācijas apmaiņas noteikumiem,

− nolīgumiem ar trešām valstīm un attiecībā uz starptautiskām terorisma apkarošanas 
organizācijām;

− nolīgumiem ar trešām valstīm saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, kuros 
galvenajam principam vienmēr jābūt cilvēktiesību ievērošanai;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 174
20. punkta 2. a) līdz 2. c) ievilkumi (jauni)

20.
– attiecībā uz policijas un drošības dienestu pārrobežu operācijām,
– attiecībā uz dalībvalstu tiesību aktu par pierādījumiem tiesvedībā saskaņošanu,
– attiecībā uz informācijas tālāku pārbaudi un pārredzamību, lai nodrošinātu, ka 
informācija netiek iegūta spīdzinot, un palielinātu atbildību augstākā līmenī;

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

Grozījums Nr. 175
20. punkta 1. ievilkums (jauns)

– attiecībā uz vajadzību pēc ES iekšējiem uzraudzības pasākumiem, lai nodrošinātu, 
ka dalībvalstis ievēro saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 176
21. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 177
21. punkts

21. Aicina Parlamenta Prezidiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai pagaidu komitejai 
dotu iespēju, ņemot vērā tās uzdevuma specifiku, pilnībā veikt tai uzticēto darbu un 
atļaut tai izmantot līdz darbības beigām visas nepieciešamās atkāpes no Parlamenta 
iekšējās darbības noteikumiem, īpaši attiecībā uz

− ekspertu skaitu, kuri tiek aicināti uz pagaidu komitejas organizētajām uzklausīšanām 
un kuru izdevumi tiek atlīdzināti,

− pārvietošanās skaitliskiem ierobežojumiem un deputātu skaitu pagaidu komitejas 
oficiālo delegāciju kontekstā,

− pagaidu komitejas vadīto uzklausīšanu detalizētu protokolu sastādīšanu visās ES 
oficiālajās valodās;

Or. it



AM\616414LV.doc PE 374.151v02-00 55/62 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Grozījums Nr. 178
22. punkts

22. Atzinīgi vērtē Eiropas Padomes jo īpaši tās Tieslietu un cilvēktiesību komitejas 
referenta darbību, kā arī tās sadarbību ar pagaidu komiteju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 179
23. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Sajjad Karim

Grozījums Nr. 180
23. punkts

23. Aicina Padomi un katru tās locekli, bet it īpaši tās prezidentūru pilnībā atbalstīt 
pagaidu komisijas darbu saskaņā ar godīgas sadarbības principu, kā tas noteikts 
līgumos un Eiropas Kopienu Tiesas praksē; mudina Padomi pilnā mērā izmantot 
varu kopējās ārējās un drošības politikas jomā, sadarboties ar dalībvalstīm un 
pilnveidot izmeklēšanu Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 181
23. punkts

23. Pauž nožēlu par dalībvalstu un Padomes sadarbības trūkumu ar pagaidu komiteju; 
tādēļ aicina Padomi un katru tās locekli, bet it īpaši tās prezidentūru pilnībā atbalstīt 
pagaidu komisijas darbu saskaņā ar godīgas sadarbības principu, kā tas noteikts 
līgumos un Eiropas Kopienu Tiesas praksē; uzskata, ka Padomei ir pienākums 
rīkoties, apspriest jautājumu un izlemt, kas ir jādara, lai atklātu patiesību; 
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Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 182
23. a) punkts (jauns)

23. a) Atgādina Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Turcijas valdībām, ka 
tām jāpieliek visas pūles, lai pilnībā atbilstu kandidātvalstu statusam un tādēļ tām 
pilnībā jāsadarbojas ar pagaidu komiteju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 183
23. b) punkts (jauns)

23. b) Aicina dalībvalstis ieņemt stingrāku nostāju attiecībā uz Gvantanamo līcī esošā 
aizturēšanas centra  slēgšanu un uzņemties aktīvāku lomu, lai rastu risinājumu 
attiecībā uz tiem ieslodzītajiem, kuriem nav piemērota tiesvedība un kuri nevar 
atgriezties savā izcelsmes valstī vai valstī, kurā tie iepriekš dzīvojuši, jo viņi ir 
kļuvuši par bezvalstniekiem vai cieš no spīdzināšanas, vai citas nežēlīgas, 
necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes;   

Or. en

Grozījumu iesniedza Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 184
23. c) punkts (jauns)

23. c) Mudina dalībvalstis nodrošināt visus Eiropas pilsoņus un tos, kuri ir dzīvojuši ES, 
kas pašlaik ir ieslodzīti Gvantanamo, ar visu vajadzīgo atbalstu un palīdzību, jo īpaši 
juridisku palīdzību;

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

Grozījums Nr. 185
23. d) punkts (jauns)

23. d) Iedrošina Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteju (CTP) darboties tā, 
lai nodrošinātu to, ka katra Eiropas Padomes dalībvalsts pilda saistības 1 informēt 
CTP par katru ieslodzījuma vietu savas valsts teritorijā un atļauj piekļūt šīm 
ieslodzījuma vietām; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 186
24. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 187
25. punkts

svītrots

Or. en


