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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że akty terroryzmu stanowią ogromne zagrożenie dla świata oraz 
że państwa członkowskie powinny przyspieszyć harmonizację swoich przepisów, aby 
umożliwić swym służbom wywiadowczym skuteczną współpracę ze służbami 
wywiadowczymi USA,

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej3 proklamowana 
przez Parlament, Radę i Komisję na spotkaniu Rady Europejskiej w Nicei w dniu 
7 grudnia 2000 r. (skreślenie) jest (skreślenie) jednym z tekstów, do którego odwołuje 
się nie tylko Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, lecz także trybunały 
konstytucyjne i inne sądy państw członkowskich,
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Or. en

Poprawkę złożył Philip Claeys

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej3 proklamowana 
przez Parlament, Radę i Komisję na spotkaniu Rady Europejskiej w Nicei w dniu 
7 grudnia 2000 r. (skreślenie) jest (skreślenie) jednym z tekstów, do którego odwołuje 
się nie tylko Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, lecz także trybunały 
konstytucyjne i inne sądy państw członkowskich,

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że walki z terroryzmem nie można wygrać poprzez poświęcenie 
tych samych zasad, których zniszczenie jest celem terroryzmu, a w szczególności nie 
należy w żadnym przypadku podważać ochronę praw podstawowych; mając na 
uwadze, że terroryzm należy zwalczać legalnymi środkami i pokonać z 
poszanowaniem prawa międzynarodowego i krajowego, przy zachowaniu 
odpowiedzialnej postawy przez rządy i opinię publiczną,

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zasada nienaruszalności godności ludzkiej i prawo do życia są
wymienione w pierwszych dwóch artykułach Karty i stanowią podwalinę wszelkich 
innych praw podstawowych, w szczególności (skreślenie) zakazu stosowania tortur i 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 4), prawa do ochrony w 
przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji (art. 19), prawa 
do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art.47), które nie 
mogą podlegać ograniczeniom nawet ze względu na wymogi bezpieczeństwa, 
zarówno w czasie pokoju, jak i wojny,

Or. en
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Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że międzynarodowy terroryzm stanowi jedno z najważniejszych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej i społeczności 
międzynarodowej; mając na uwadze, że tego rodzaju terroryzm, który spowodował 
już śmierć wielu tysięcy ludzi, można z powodzeniem zwalczać jedynie dzięki ścisłej 
współpracy i wspólnym wysiłkom podejmowanym przez Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie oraz ich sojuszników, przede wszystkim Stany Zjednoczone;
podkreślając, że możliwie jak najściślejsza współpraca służb wywiadowczych państw 
członkowskich i Stanów Zjednoczonych jest jednym z najistotniejszych koniecznych 
warunków powodzenia walki z terroryzmem; mając na uwadze, że przy 
uwzględnieniu braku formy i wyraźnej struktury organizacji terrorystycznych oraz 
gotowości ludzi do wykorzystania samobójstwa jako broni, a także motywacji 
ideologicznej, należy we współpracy między dwoma partnerami – UE i USA –
opracować nowe i bardziej stosowne rozwiązania w prawie międzynarodowym, które 
zapewnią zdolność lepszej reakcji na wyzwanie, jakim jest terroryzm; mając na 
uwadze, że wszelkie środki antyterrorystyczne należy w każdym przypadku stosować 
zgodnie z podstawowymi zasadami praw człowieka,

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że na mocy traktatów międzynarodowych, w szczególności 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, państwa członkowskie Unii Europejskiej 
zobowiązane są do zapewnienia każdej osobie podlegającej ich jurysdykcji 
korzystania z praw podstawowych przyznanych na szczeblu międzynarodowym, 
łącznie z zakazem wydawania w przypadku, gdy istnieje ryzyko tortur lub innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że na mocy norm międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka, 
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określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, Międzynarodowym 
pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz innych odnośnych dokumentach, w 
szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, państwa członkowskie Unii 
Europejskiej zobowiązane są do zapewnienia każdej osobie podlegającej ich 
jurysdykcji korzystania z praw podstawowych przyznanych na szczeblu 
międzynarodowym, łącznie z zakazem ekstradycji lub deportacji do kraju, gdzie 
zagrażają im tortury lub okrutne traktowanie,

Or. es

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że europejskie i międzynarodowe przepisy w zakresie praw 
człowieka zakazują  wymuszonych zaginięć, w tym tajnego przetrzymywania – czyli 
przypadków, w których osoba jest przetrzymywana incommunicado, a informacje o 
jej losie i miejscu pobytu nie są ujawniane rodzinie ani opinii publicznej i nie 
obejmuje jej żadne postępowanie prawne,

Or. en

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

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia E tiret trzecie

– Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 
7 grudnia 1944 r., w szczególności art. 3, 4 i 6,

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że po ponadczteromiesięcznych pracach komisja tymczasowa 
nadal dostrzega znaczne rozbieżności w zarzutach dotyczących skali i podstawy 
prawnej amerykańskiego programu wydawania zatrzymanych oraz lokalizacji 
ośrodków zatrzymań,
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Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia E b (nowy)

Eb. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu, będącego wyjątkowym zagrożeniem dla 
podstawowych wolności i praw, wymaga jak najściślejszej współpracy między 
rządami europejskimi, rządem amerykańskim i wszystkimi innymi rządami państw 
świata, które są wierne tej samej sprawie oraz że duża liczba lotów 
przeprowadzonych przez CIA jest wyrazem tej istotnej, intensywnej i niezbędnej 
współpracy,

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia E c (nowy)

Ec. mając na uwadze, że skuteczny dialog dotyczący walki z terrorem i poszanowania 
praw człowieka wymaga wzajemnego szacunku i zaufania, którym może zagrażać 
instrumentalne traktowanie debaty i brak dobrej woli, 

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia F a (nowy)

Fa. mając na uwadze, że konieczne jest wykorzystanie wiedzy, którą posiadają Gijs de 
Vries i Javier Solana, których wkład na początkowym etapie prac komisji okazał się 
całkowicie niewystarczający, 

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

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia G tiret pierwsze

– sprawozdania końcowe szwedzkiego rzecznika praw obywatelskich1, komisji 
konstytucyjnej szwedzkiego parlamentu2 oraz Komitetu ONZ Przeciwko Torturom3, 
które odnoszą się między innymi do nielegalnego uprowadzenia i wydania Egiptowi
Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, 

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia G tiret pierwsze

– sprawozdania końcowe szwedzkiego rzecznika praw obywatelskich, komisji 
konstytucyjnej szwedzkiego parlamentu oraz wciąż nieprzedstawione sprawozdania 
Komitetu ONZ Przeciwko Torturom,

Or. en

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

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia G tiret pierwsze a (nowe)

– komunikaty informacyjne z dnia 22 listopada 2005 r. i 22 stycznia 2006 r. pt. 
„Domniemane tajne przetrzymywanie więźniów w państwach członkowskich Rady 
Europy” autorstwa senatora Dicka Marty’ego, przewodniczącego i sprawozdawcy 
Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy,

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia G tiret drugie

– dochodzenia sądowe prowadzone obecnie w różnych państwach członkowskich, w 
szczególności wnioski wyciągnięte we Włoszech w ramach dochodzenia 
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prowadzonego pod nadzorem zastępcy prokuratora z Mediolanu1w sprawie porwania 
obywatela Egiptu Abu Omara, oraz dochodzenie prowadzone w Niemczech przez 
prokuraturę z Monachium w sprawie domniemanego uprowadzenia i 
przetrzymywania obywatela Niemiec Khaleda El-Masriego,

Or. en

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

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia G tiret drugie

– dochodzenia sądowe prowadzone obecnie w kilku państwach członkowskich, w 
szczególności wnioski wyciągnięte we Włoszech w ramach dochodzenia 
prowadzonego pod nadzorem zastępcy prokuratora z Mediolanu w sprawie 
nielegalnego porwania i wydania Egiptowi obywatela Egiptu Abu Omara,

Or. en

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

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia G tiret trzecie

– trwające lub zakończone dochodzenia parlamentarne w kilku państwach 
członkowskich i państwach przystępujących,

Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia I, część wprowadzająca i tiret pierwsze

I. mając na uwadze, że pierwsza faza prac komisji tymczasowej umożliwiła zgromadzenie 
dokumentacji zawierającej informacje wynikające w szczególności z:

– przesłuchania w dniach 13 i 23 lutego, 6, 13 i 23 marca, (skreślenie) 20 i 25 kwietnia 
oraz 2 maja 2006 r. z udziałem adwokatów, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, domniemanych ofiar wydania w trybie nadzwyczajnym, (skreślenie)

  
1 Sąd w Mediolanie, Sezione Giudice per le indagini preliminari nr 10838/05 R.G.N.R i nr 

1966/05 R.G.GIP.
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przedstawicieli władz państw członkowskich oraz przedstawicieli instytucji 
europejskich,

Or. fr

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia I, część wprowadzająca

I. mając na uwadze, że z pierwszej fazy prac komisji tymczasowej wynikają podobne, 
lecz niestanowiące dowodów informacje, a w szczególności:

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia I, część wprowadzająca

I. mając na uwadze, że z pierwszej fazy prac komisji tymczasowej wynikają zbieżne 
podejrzenia, a w szczególności:

Or. en

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

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia I tiret drugie a (nowe)

– oświadczenia przedstawicieli rządu USA potwierdzające praktyki wydawania 
zatrzymanych,

Or. en

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

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia I a (nowy)

Ia. mając na uwadze, że pomimo braku jakichkolwiek uprawnień dochodzeniowych, 
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jakimi dysponują sądy oraz utajnienia domniemanych działań służb wywiadowczych 
przez władze krajowe, komisji tymczasowej udało się jednak ustalić prima facie, że 
na terytorium europejskim doszło do nielegalnych praktyk mających wpływ na 
obywateli i mieszkańców Europy, w związku z czym komisja przeniosła na rządy 
europejskie ciężar udowodnienia, czy ich obowiązki w zakresie przestrzegania praw 
człowieka wynikające z art. 6 TUE i EKPR zostały rzeczywiście spełnione,

Or. en

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia I b (nowy)

Ib. mając na uwadze, że odpowiedzi, których udzielili Gijs de Vries, koordynator UE ds. 
zwalczania terroryzmu oraz Javier Solana, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wykazały brak dowodów świadczących o 
naruszeniu przez CIA krajowego, europejskiego lub międzynarodowego prawa w 
UE,

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia J

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia J

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że prace przeprowadzone dotąd przez komisję tymczasową jedynie 
częściowo potwierdzają zasadność decyzji z dnia 18 stycznia 2006 r., na mocy której 
została powołana i wykazują jednocześnie, że zgromadzone informacje można było w 
znacznym stopniu uzyskać z licznych artykułów na ten temat publikowanych w 
prasie międzynarodowej,

Or. it

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia K a (nowy)

Ka. mając na uwadze, że w niniejszej rezolucji przez „państwa europejskie” należy 
rozumieć państwa członkowskie i państwa przystępujące, kandydujące i 
stowarzyszone, co zostało określone w mandacie komisji TDIP przyjętym w dniu 18 
stycznia 2006 r.,

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia K b (nowy)

Kb. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja dotyczy trzech różnych rodzajów środków, 
które najwyraźniej stosują Stany Zjednoczone:

– wydania w trybie nadzwyczajnym polegającego na przekazaniu osoby innemu 
państwu celem przesłuchania;

– tajnego przetrzymywania polegającego na przeniesieniu osoby do miejsca 
podlegającego kontroli Stanów Zjednoczonych; oraz

– przetrzymywania w imieniu USA polegającego na przeniesieniu osoby do miejsca 
zatrzymania w państwie trzecim celem przetrzymywania na żądanie Stanów 
Zjednoczonych; nie istnieją oficjalne informacje potwierdzające, że którekolwiek 
państwo europejskie przetrzymuje osobę na żądanie Stanów Zjednoczonych, lecz 
bardzo możliwe, że osoby mogły zostać przewiezione przez terytorium państw 
europejskich w drodze do miejsca przetrzymywania,
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Or. en

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 32
Ustęp 1

1. odnotowuje wnioski Sekretarza Generalnego Rady Europy w następstwie dochodzenia 
przeprowadzonego na mocy art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 33
Ustęp 1

1. pomimo poszlakowego charakteru dowodów wspomnianych w niniejszej rezolucji 
podziela wnioski Sekretarza Generalnego Rady Europy w następstwie dochodzenia 
przeprowadzonego na mocy art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 34
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wyraża zadowolenie z pracy Dicka Marty’ego, sprawozdawcy Komisji Zagadnień 
Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy oraz z owocnej współpracy między 
komisją tymczasową i Radą Europy;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 35
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie, że zasady działania tajnych służb wydają się w wielu państwach 
członkowskich Unii znajdować się poza demokratyczną kontrolą, co pociąga za sobą 
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konieczność wprowadzenia skuteczniejszych kontroli, w szczególności w odniesieniu
do działania obcych tajnych służb na ich terytorium oraz w obcych bazach 
wojskowych, i uważa, że należy przyjąć pilne środki prawne zarówno na szczeblu 
krajowym jak i na szczeblu Unii Europejskiej w celu zwiększenia przejrzystości 
działań wywiadowczych;

Or. it

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 36
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie, że zasady działania tajnych służb wydają się w wielu państwach 
członkowskich Unii nieodpowiednie, co pociąga za sobą konieczność wprowadzenia 
skuteczniejszych kontroli, w szczególności w odniesieniu do działania obcych tajnych 
służb na ich terytorium i uważa, że należy ustanowić zasady współpracy na szczeblu 
UE;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 37
Ustęp 3

3. zwraca uwagę, że zasady działania tajnych służb wydają się w (skreślenie) państwach 
członkowskich Unii nieodpowiednie, co pociąga za sobą konieczność wprowadzenia 
skuteczniejszych kontroli, w szczególności w odniesieniu do działania obcych tajnych 
służb na ich terytorium (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 38
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie, że zasady parlamentarnej kontroli działania tajnych służb 
wydają się w wielu państwach członkowskich Unii niedostatecznie przejrzyste, co 
pociąga za sobą konieczność wprowadzenia skuteczniejszych kontroli, w 
szczególności w odniesieniu do działania obcych tajnych służb na ich terytorium;
(skreślenie)
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Or. en

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Sophia in 't 
Veld, Sajjad Karim

Poprawka 39
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża ubolewanie, że jak dotąd odmawiano dostępu do pełnego tekstu decyzji Rady 
NATO przyjętej dnia 4 października 2001 r. w sprawie wdrożenia art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego; przypomina, że w oświadczeniu dla prasy były sekretarz 
generalny lord Robertson stwierdza, że decyzja ta przewiduje, iż Sojusznicy 
„udzielają łącznej zgody na przelot jednostek powietrznych Stanów Zjednoczonych i 
innych Sojuszników, zgodnie z niezbędnymi postanowieniami dotyczącymi ruchu 
powietrznego i procedurami krajowymi, na potrzeby lotów wojskowych związanych z 
operacjami antyterrorystycznymi” oraz „udzielają Stanom Zjednoczonym i innym 
Sojusznikom dostępu do portów i lotnisk na terytorium państw NATO na potrzeby 
operacji antyterrorystycznych, w tym w celu pobrania paliwa, zgodnie z procedurami 
krajowymi”; podkreśla, że treść i stosowanie decyzji są niejasne; pilnie wzywa 
NATO do udostępnienia pełnego tekstu decyzji w celu wyjaśnienia tej sprawy;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 40
Ustęp 3 b (nowy)

3b. stwierdza, że jeżeli europejska opinia publiczna mogła poznać skalę i wagę działań 
tajnych służb USA, było to zasługą profesjonalizmu i niezależności niektórych 
mediów oraz dochodzeń prowadzonych przez organizacje pozarządowe; zwraca 
uwagę, że takie gromadzenie informacji wykazało, że europejskie służby 
wywiadowcze i bezpieczeństwa nie podejmują starań udaremniających nielegalne 
działania tajnych służb państw trzecich;

Or. es

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 41
Ustęp 3 c (nowy)

3c. ubolewa nad faktem, że rządy państw członkowskich jak dotąd przyjmują milczącą 
postawę wobec komisji i konsekwentnie ignorują jej wielokrotne prośby o oficjalną 
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pomoc;

Or. it

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 42
Ustęp 3 d (nowy)

3d. wyraża ubolewanie, że żadne z właściwych władz, do których zwracała się komisja, 
nie uznały jak dotąd wniosku o dostarczenie komisji pełnego tekstu porozumienia 
osiągniętego na wniosek Stanów Zjednoczonych przez kraje NATO dnia 4 
października 2001 r. w celu zwalczania międzynarodowego terroryzmu;

Or. it

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford i Cecilia Malmström

Poprawka 43
Ustęp 3 e (nowy)

3e. rozumie znaczenie ścisłej współpracy między służbami wywiadowczymi państw 
członkowskich UE i państw sojuszniczych, lecz podkreśla, że takiej współpracy nie 
można mylić z zaprzestaniem suwerennej kontroli nad europejskim terytorium i 
przestrzenią powietrzną w celu umożliwienia obcym służbom całkowicie bezkarnego 
prowadzenia tajnych operacji poza wszelką kontrolą polityczną i sądową;

Or. fr

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 44
Podtytuł po ustępie 3

Odnośnie (skreślenie) uprowadzenia i wydania zatrzymanych w trybie 
nadzwyczajnym (skreślenie) przez CIA (skreślenie):

Or. de



AM\616414PL.doc 15/59 PE 374.151v02-00

PL

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 45
Podtytuł po ustępie 3

Odnośnie nielegalnego pojmania, wydalenia, uprowadzenia, wydania w trybie 
nadzwyczajnym i tajnego przetrzymywania więźniów przez CIA, inne agencje USA
lub (skreślenie) służby bezpieczeństwa państw trzecich:

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 46
Podtytuł po ustępie 3

Odnośnie aresztowania, uprowadzenia, wydania w trybie nadzwyczajnym i tajnego 
przetrzymywania więźniów przez CIA, inne agencje bądź służby USA lub inne służby 
bezpieczeństwa państw trzecich:

Or. fr

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 47
Podtytuł po ustępie 3

Odnośnie domniemanego aresztowania, uprowadzenia, wydania w trybie 
nadzwyczajnym i tajnego przetrzymywania więźniów przez CIA lub inne służby 
bezpieczeństwa państw trzecich:

Or. it

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 48
Ustęp 4

4. wyraża zaniepokojenie faktem stwierdzenia, w oparciu o materiały ujawnione już od 
dnia 11 września 2001 r. w państwach członkowskich, w Radzie Europy i w ramach 
prac komisji tymczasowej i zwalczania terroryzmu, że doszło do wielokrotnego, 
poważnego i niedopuszczalnego naruszenia podstawowych praw człowieka, w 
szczególności w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, konwencji 
ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, Karty Praw Podstawowych Unii 
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Europejskiej i Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 49
Ustęp 4

4. wyraża zaniepokojenie faktem stwierdzenia, w oparciu o materiały ujawnione już od 
dnia 11 września 2001 r. w państwach członkowskich, w Radzie Europy i w ramach 
prac komisji tymczasowej i zwalczania terroryzmu, że mogło dojść do (skreślenie) 
naruszenia podstawowych praw człowieka, w szczególności w odniesieniu do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, konwencji ONZ w sprawie zakazu 
stosowania tortur i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 50
Ustęp 4

4. wyraża zaniepokojenie faktem stwierdzenia, w oparciu o materiały ujawnione już od 
dnia 11 września 2001 r. w państwach członkowskich, w Radzie Europy i w ramach 
prac komisji tymczasowej i zwalczania terroryzmu, że mogło dojść do (skreślenie)
naruszenia podstawowych praw człowieka (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 51
Ustęp 5

skreślony

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

Poprawka 52
Ustęp 5

5. na podstawie dowodów przedstawionych komisji tymczasowej skłania się ku 
twierdzeniu, że w wielu przypadkach tajne służby USA były bezpośrednio
odpowiedzialne za nielegalne pojmanie, wydalenie, uprowadzenie i nielegalne 
przetrzymywanie osób podejrzanych o terroryzm na terytorium państw 
członkowskich oraz państw przystępujących i kandydujących, a także za wydanie w 
trybie nadzwyczajnym między innymi europejskich obywateli lub osób zamieszkałych 
w krajach europejskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 53
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że CIA kilkakrotnie uprowadziło domniemanych terrorystów na 
terytorium państw członkowskich, w tajemnicy przetransportowało ich do państw 
trzecich, rzekomo korzystając z lotów cywilnych i przekazało tym państwom w celu 
przesłuchania przez ich władze pod nadzorem CIA, czemu towarzyszyły tortury oraz 
poniżające i nieludzkie traktowanie; potępia te działania jako rażące naruszenie 
podstawowych praw człowieka;

Or. de

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 54
Ustęp 5

5. ubolewa nad faktem, że w trzech przypadkach wymienionych w ust. 8, 9 i 10 CIA 
było prawdopodobnie odpowiedzialne za uprowadzenie i nielegalne przetrzymywanie 
domniemanych terrorystów na terytorium państw członkowskich, a także za wydanie 
w trybie nadzwyczajnym oraz że w niektórych przypadkach mogło to dotyczyć 
europejskich obywateli;

Or. it
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Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo i Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 55
Ustęp 5

5. ubolewa nad faktem, że CIA było kilkakrotnie jednoznacznie odpowiedzialne za 
uprowadzenie i nielegalne przetrzymywanie domniemanych terrorystów na terytorium 
państw członkowskich, a także za wydanie w trybie nadzwyczajnym, która to 
praktyka jest sprzeczna z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka,
oraz że w wielu przypadkach dotyczy to europejskich obywateli;

Or. es

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 56
Ustęp 5

5. ubolewa nad faktem, że CIA lub inne służby USA były kilkakrotnie jednoznacznie 
odpowiedzialne za uprowadzenie i nielegalne przetrzymywanie domniemanych 
terrorystów na terytorium państw członkowskich, a także za wydanie w trybie 
nadzwyczajnym oraz że w wielu przypadkach dotyczy to europejskich obywateli;

Or. fr

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 57
Ustęp 5

5. ubolewa nad faktem, że CIA było kilkakrotnie jednoznacznie odpowiedzialne za 
uprowadzenie i (skreślenie) przetrzymywanie domniemanych terrorystów na 
terytorium państw członkowskich, a także za wydanie w trybie nadzwyczajnym oraz 
że w nielicznych przypadkach dotyczy to europejskich obywateli;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Claeys

Poprawka 58
Ustęp 5

5. ubolewa nad faktem, że wydaje się, iż CIA było kilkakrotnie jednoznacznie 
odpowiedzialne za uprowadzenie i nielegalne przetrzymywanie domniemanych 
terrorystów na terytorium państw członkowskich, a także za wydanie w trybie 
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nadzwyczajnym oraz że w wielu przypadkach dotyczy to europejskich obywateli;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 59
Ustęp 5 a (nowy)

5a. posiada mocne podstawy, aby w oparciu o wiarygodne dowody przedstawione 
komisji TDIP uważać, że w państwach europejskich doszło do uprowadzenia 
domniemanych terrorystów celem przekazania ich do państw, w których 
prawdopodobnie mogą być oni torturowani oraz że w wielu przypadkach dotyczy to  
mieszkańców państw europejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 60
Ustęp 5 b (nowy)

5b. ubolewa nad faktem, że porozumienia dotyczące ustaleń między USA a państwami 
europejskimi nie zostały ujawnione komisji tymczasowej;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Claeys

Poprawka 61
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 62
Ustęp 6

6. odrzuca praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym jako stanowiącą naruszenie 
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praw podstawowych wynikających z prawa międzynarodowego; biorąc pod uwagę 
wielość aspektów terroryzmu, które są często niemożliwe do zbadania przy 
zastosowaniu dostępnych obecnie narzędzi prawnych, uznaje w tym kontekście za 
konieczne, aby UE, jej państwa członkowskie i Stany Zjednoczone wspólnie 
opracowały nowe instrumenty prawne i metody umożliwiające sojusznikom 
skuteczne zwalczanie terroryzmu w ramach prawa międzynarodowego; wzywa Radę 
do umocnienia w tym kontekście współpracy ze Stanami Zjednoczonymi;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 63
Ustęp 6

6. potępia praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym, które ma na celu zapewnienie, 
aby podejrzani nie zostali postawieni przed sądem, lecz dostarczeni do CIA lub 
amerykańskich wojskowych ośrodków zatrzymań znajdujących się poza jurysdykcją 
terytorialną USA lub przeniesieni do miejsca, gdzie są przetrzymywani przez tajną 
policję lub służby wywiadowcze państw trzecich celem zatrzymania lub 
przesłuchania (w wielu przypadkach mocodawcą jest USA); uważa, że wydanie w 
trybie nadzwyczajnym do miejsc, w których tortury są powszechne stosowane, 
stanowi naruszenie zasady niewydalania uchodźców określonej w art. 3 Konwencji 
ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur; uważa za niewłaściwą praktykę niektórych 
rządów polegającą na ograniczaniu ich odpowiedzialności poprzez żądanie gwarancji 
dyplomatycznych; metoda ta okazała się nieskuteczna i nie zapewnia ochrony na 
poziomie przewidzianym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 64
Ustęp 6

6. potępia praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym, które ma na celu zapewnienie, 
aby podejrzani nie zostali postawieni przed sądem, lecz przeniesieni do państw 
trzecich w celu przesłuchania, także z użyciem tortur, oraz przetrzymywani w 
obiektach podlegających kontroli Stanów Zjednoczonych lub władz lokalnych;
uważa za niewłaściwą praktykę niektórych rządów polegającą na ograniczaniu ich 
odpowiedzialności poprzez żądanie gwarancji dyplomatycznych; metoda ta okazała 
się nieskuteczna i nie zapewnia ochrony na poziomie przewidzianym w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka;

Or. en
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 65
Ustęp 6

6. potępia praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym w celu poddania torturom, które 
ma na celu zapewnienie, aby podejrzani nie zostali postawieni przed sądem, lecz 
przekazani rządom państw trzecich i przesłuchiwani lub przetrzymywani w miejscach
mogących podlegać kontroli USA; uważa praktykę niektórych rządów polegającą na 
ograniczaniu ich odpowiedzialności poprzez żądanie gwarancji dyplomatycznych za 
sprzyjającą torturom; metoda ta prawdopodobnie nie zapewnia ochrony na poziomie 
przewidzianym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 66
Ustęp 6

6. potępia praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym, które ma na celu zapewnienie, 
aby podejrzani nie zostali postawieni przed sądem, lecz przekazani rządom państw 
trzecich i przesłuchiwani lub przetrzymywani w miejscach podlegających kontroli 
USA; uważa, zgodnie z wnioskami wyciągniętymi przez Manfreda Nowaka, 
specjalnego sprawozdawcę ds. tortur, za niemożliwą do przyjęcia praktykę niektórych 
rządów polegającą na ograniczaniu ich odpowiedzialności poprzez żądanie gwarancji 
dyplomatycznych od państw, w których według wszelkich przesłanek stosowane są 
tortury; metoda ta okazała się nieskuteczna i nie zapewnia ochrony na poziomie 
przewidzianym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz stanowi uchylenie 
się od bezwzględnego zakazu tortur i zasady niewydalania uchodźców;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 67
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa żądanie gwarancji dyplomatycznych w przypadkach, które stanowią wyjątek 
od normy, za milczące uznanie praktyki stosowania tortur  w państwach trzecich, co 
jest sprzeczne ze zobowiązaniami UE określonymi w „Wytycznych dla polityki UE 
wobec krajów trzecich dotyczących tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania” przyjętych przez Radę dnia 9 kwietnia 
2001 r.;
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Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 68
Ustęp 6 b (nowy)

6b. jest zaniepokojony złożonym przed komisją TDIP zeznaniem obywatela Kanady 
Mahera Arara, który pomimo swej niewinności został aresztowany przez władze 
USA, przewieziony przez CIA z wykorzystaniem lotniska europejskiego i zatrzymany 
na jedenaście miesięcy w Syrii, gdzie był poddawany torturom;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 69
Ustęp 7

7. wyraża głębokie zaniepokojenie, że wszystkie dotychczasowe prace komisji TDIP 
zdają się wskazywać, iż CIA wykorzystało czołowe spółki do ominięcia prawnych 
zobowiązań w odniesieniu do samolotów państwowych, określonych w konwencji z 
Chicago, co umożliwiło nielegalne wydanie osób podejrzanych o terroryzm
państwom (w tym Egiptowi, Jordanii, Syrii i Afganistanowi), w których według 
powszechnej wiedzy i jak przyznaje również sam rząd USA, podczas przesłuchania 
stosowane są tortury;

Or. en

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

Poprawka 70
Ustęp 7

7. ubolewa nad faktem, że europejska przestrzeń powietrzna i lotniska - na co zdają się 
wskazywać dotychczas (skreślenie) prace komisji tymczasowej – zostały 
wykorzystane przez samoloty będące własnością lub wyczarterowane przez CIA od 
fikcyjnych linii lotniczych lub legalnie działających spółek do uprowadzenia przez 
CIA, przetrzymywania i wydania w sposób tajny osób podejrzanych o terroryzm w
celu ich uwięzienia przez CIA lub wojsko USA albo przekazania państwom trzecim, 
w których prawdopodobnie doświadczyli tortur lub okrutnego, nieludzkiego lub 
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poniżającego traktowania lub kary; jak przyznaje rząd USA1, w niektórych z tych 
państw, tj. Egipcie, Jordanii, Syrii i Afganistanie, często podczas przesłuchania 
stosowane są tortury;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 71
Ustęp 7

7. zwraca uwagę na fakt, że CIA - na co zdają się wskazywać dotychczas wszystkie 
prace komisji tymczasowej - korzystając z prywatnych samolotów (skreślenie) 
uprowadziło, przetrzymywało i wydawało w sposób tajny i bez pełnych gwarancji 
poszanowania uznawanych międzynarodowo praw człowieka osoby podejrzane o 
terroryzm w celu ich przekazania państwom trzecim (w tym Egiptowi, Jordanii, Syrii i 
Afganistanowi), w których, jak przyznaje również sam rząd USA, często podczas 
przesłuchania stosowane są tortury;

Or. en

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 72
Ustęp 7

7. ubolewa nad faktem, że CIA rzekomo korzystając z samolotów wyczarterowanych od 
fikcyjnych linii lotniczych lub legalnie działających spółek, uprowadziło, 
przetrzymywało i wydawało w sposób tajny osoby podejrzane o terroryzm w celu ich 
przekazania państwom trzecim (w tym Egiptowi, Jordanii, Syrii i Afganistanowi), w 
których, jak przyznaje również sam rząd USA, często podczas przesłuchania 
stosowane są tortury; zwraca jednak uwagę, że dotychczasowe prace komisji 
tymczasowej nie wnoszą dowodów na poparcie tych zarzutów, ani niestety ich nie 
obalają;

Or. en

  
1 Patrz sprawozdania USA w sprawie praw człowieka: USA Krajowe sprawozdanie Departamentu Stanu w 
sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka (2003).
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 73
Ustęp 7

7. ubolewa nad faktem, że CIA - na co zdają się wskazywać dotychczas wszystkie prace 
komisji tymczasowej - korzystając z samolotów wyczarterowanych od fikcyjnych linii 
lotniczych lub legalnie działających spółek, uprowadziło, przetrzymywało i wydawało 
w sposób tajny osoby podejrzane o terroryzm w celu ich przekazania państwom 
trzecim (w tym Egiptowi, Jordanii, Syrii i Afganistanowi), w których, jak przyznaje 
również sam rząd USA, często podczas przesłuchania stosowane są tortury; w związku 
z praktyką stosowania tortur w tych państwach podkreśla odpowiedzialność Unii 
Europejskiej wynikającą z porozumień zawartych w kontekście europejskiej polityki 
sąsiedztwa;

Or. nl

Poprawkę złożyli Jas Gawronski i Simon Coveney

Poprawka 74
Ustęp 7

7. ubolewa nad faktem, że agencja wywiadowcza, przypuszczalnie CIA - na co zdają się 
wskazywać dotychczas niektóre prace komisji tymczasowej - korzystając z 
samolotów wyczarterowanych od fikcyjnych linii lotniczych lub legalnie działających 
spółek, najwidoczniej uprowadziła, przetrzymywała i wydawała w sposób tajny osoby 
podejrzane o terroryzm w celu ich przekazania państwom trzecim (w tym Egiptowi, 
Jordanii, Syrii i Afganistanowi), w których, jak przyznaje również sam rząd USA, 
często podczas przesłuchania stosowane są tortury;

Or. it

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 75
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zwraca uwagę na stwierdzenie Rady, wyrażone przez Gijsa de Vriesa i Javiera 
Solanę, zgodnie z którym brak jest jednoznacznych dowodów świadczących o lotach 
przeprowadzonych w celu wydania osób, pomimo przeciwnych ustnych i pisemnych 
zeznań i oświadczeń domniemanych ofiar wydania w trybie nadzwyczajnym, 
prawników, dziennikarzy i przedstawicieli władz publicznych państw członkowskich 
oraz pomimo że dnia 5 grudnia 2005 r. sekretarz stanu USA Condoleezza Rice 
przyznała, że „wydawanie terrorystów wyklucza ich z działania i ratuje życie”;

Or. en
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Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo i Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 76
Ustęp 7 b (nowy)

7b. utrzymuje, że państwa członkowskie winny niezwłocznie usunąć rażącą 
niekonsekwencję, która polega z jednej strony na apelach i popieraniu chwalebnego 
kroku, jakim jest zapewnienie gwarancji demokratycznych w praktykach i systemach 
państw trzecich, zaś z drugiej strony na zachęcaniu niektórych państw trzecich, 
poprzez działanie lub zaniechanie, do popełniania nagannych czynów 
naruszających prawa człowieka, co jest wnioskiem, który należało wyciągnąć między 
innymi z materiału dowodowego dotyczącego Uzbekistanu;

Or. es

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 77
Ustęp 7 c (nowy)

7c. potępia fakt, że wydanie w trybie nadzwyczajnym jest stosowane w ramach 
zamierzonej strategii administracji USA mającej na celu walkę z terroryzmem 
wszelkimi legalnymi i nielegalnymi środkami, dążącej do zachowania 
bezpieczeństwa kosztem praworządności, praw człowieka i zasady nienaruszalności 
istoty ludzkiej;

Or. it

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 78
Ustęp 7 d (nowy)

7d. wyraźnie podkreśla, że dyrektor Europolu, Max-Peter Ratzel, oświadczył w 
wywiadzie dla austriackiego dziennika „Der Standard” (09.05.2006 r.), że Europol 
nie wymienia informacji operacyjnych z CIA;

Or. en
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 79
Ustęp 7 e (nowy)

7e. z zadowoleniem przyjmuje szybką i skuteczną reakcję Kongresu USA polegającą na 
wprowadzeniu w życie poprawki McCaina, której celem jest zapewnienie 
domniemanym terrorystom lepszej ochrony przed niezgodnym z prawem 
traktowaniem przez agencje państwowe;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 80
Podtytuł po ustępie 7

Odnośnie ewentualnego zamieszania państw członkowskich, poprzez działanie lub 
zaniechanie, w aresztowania, uprowadzenia, wydalenie, wydanie w trybie 
nadzwyczajnym i tajne przetrzymywanie podejrzanych lub ich 
współodpowiedzialności w tym zakresie:

Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 81
Podtytuł po ustępie 7

Odnośnie ewentualnego zamieszania państw członkowskich, poprzez działanie lub 
zaniechanie, w domniemane aresztowania, uprowadzenia, wydanie w trybie 
nadzwyczajnym i tajne przetrzymywanie podejrzanych lub ich 
współodpowiedzialności w tym zakresie:

Or. it

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

Poprawka 82
Podtytuł po ustępie 7

Odnośnie ewentualnego zamieszania państw członkowskich oraz państw 
przystępujących i kandydujących, poprzez działanie lub zaniechanie, w nielegalne 
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pojmania, wydalenia, uprowadzenia, wydanie w trybie nadzwyczajnym i tajne 
przetrzymywanie podejrzanych lub ich współodpowiedzialności w tym zakresie:

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 83
Podtytuł po ustępie 7

Odnośnie ewentualnego zamieszania państw członkowskich, przystępujących i 
kandydujących, poprzez działanie lub zaniechanie, w (skreślenie) uprowadzenia i
wydanie w trybie nadzwyczajnym (skreślenie) podejrzanych lub ich 
współodpowiedzialności w tym zakresie:

Or. de

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford i Cecilia Malmström

Poprawka 84
Ustęp 8

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że nie jest 
możliwe, aby rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o działaniach 
związanych z wydaniem w trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich 
terytorium; w szczególności uważa, że jest całkowicie niemożliwe, aby kilkaset 
przelotów przez przestrzeń powietrzną wielu państw członkowskich i podobnie wiele 
lądowań i startów z lotnisk europejskich nastąpiło bez wiedzy służb bezpieczeństwa 
lub służb wywiadowczych, a przynajmniej pytań kierowanych do wyższych 
urzędników tych służb o związek tych lotów z praktyką wydawania podejrzanych w 
trybie nadzwyczajnym;

Or. fr

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 85
Ustęp 8

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że nie jest 
możliwe, aby rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o przypadkach 
wydania w trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium i w 
granicach ich przestrzeni powietrznej lub na ich lotniskach; zwraca uwagę, że 
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założenie to jest poparte faktem, iż wyższe rangą osobistości z administracji USA 
zawsze twierdziły, że ich działania nie naruszały suwerenności państwowej państw 
europejskich; uwzględniając wyniki dochodzenia sądowego i śledztwa 
dziennikarskiego, jak również zeznania świadków i przeanalizowaną dokumentację, 
potępia uprowadzenie Egipcjanina Abu Omara w dniu 17 lutego 2003 r. w Mediolanie 
przez agentów CIA , a następnie przeniesienie go do Aviano i Ramstein oraz 
zorganizowanie i przeprowadzenie tej operacji przy pomocy agentów wywiadu i 
włoskich karabinierów;

Or. it

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 86
Ustęp 8

8. uważa, chociaż nie dysponuje jednoznacznymi dowodami, że nie jest możliwe, aby 
rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o przypadkach wydania w trybie 
nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium i w granicach ich przestrzeni 
powietrznej lub na ich lotniskach; uwzględniając wyniki dochodzenia sądowego, 
zeznania świadków i przeanalizowaną dokumentację, uważa także za 
nieprawdopodobne, aby uprowadzenie Egipcjanina Abu Omara w dniu 17 lutego 
2003 r. w Mediolanie przez agentów CIA zostało zorganizowane i przeprowadzone 
bez uprzedniego zawiadomienia władz rządowych lub włoskich służb bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 87
Ustęp 8

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że nie jest 
możliwe, aby rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o przypadkach 
wydania w trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium i w 
granicach ich przestrzeni powietrznej lub na ich lotniskach; stwierdza jednak, że jak 
dotąd brak jest konkretnych niepodważalnych dowodów na poparcie tego 
twierdzenia;

Or. it
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Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 88
Ustęp 8

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że (skreślenie) 
rządy niektórych państw europejskich mogły wiedzieć o przypadkach wydania w 
trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium i w granicach ich 
przestrzeni powietrznej lub na ich lotniskach; uwzględniając wyniki dochodzenia 
sądowego, zeznania świadków i przeanalizowaną dokumentację, uważa także, że 
uprowadzenie Egipcjanina Abu Omara w dniu 17 lutego 2003 r. w Mediolanie przez 
agentów CIA mogło zostać zorganizowane i przeprowadzone bez uprzedniego 
zawiadomienia władz rządowych lub włoskich służb bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 89
Ustęp 8

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że (skreślenie)
jest mało prawdopodobne, aby rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o 
przypadkach wydania w trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium 
i w granicach ich przestrzeni powietrznej lub na ich lotniskach; uwzględniając wyniki 
dochodzenia sądowego, zeznania świadków i przeanalizowaną dokumentację, uważa 
także za możliwe, że uprowadzenie Egipcjanina Abu Omara w dniu 17 lutego 2003 r. 
w Mediolanie przez agentów CIA zostało zorganizowane i przeprowadzone bez 
uprzedniego zawiadomienia władz rządowych lub włoskich służb bezpieczeństwa;
ubolewa nad faktem, że w związku ze znacznymi rozbieżnościami w zarzutach 
dotyczących skali i podstawy prawnej amerykańskiego programu wydawania 
podejrzanych oraz lokalizacji ośrodków przetrzymywania niemożliwe jest 
udowodnienie jakiegokolwiek konkretnego zdarzenia;

Or. en

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford i Cecilia Malmström

Poprawka 90
Ustęp 8 a (nowy)

8a. w świetle wyników dochodzenia sądowego, zeznań świadków i przeanalizowanej 
dokumentacji, uważa za równie nieprawdopodobne, aby uprowadzenie Egipcjanina 
Abu Omara w dniu 17 lutego 2003 r. w Mediolanie przez agentów CIA zostało 
zorganizowane i przeprowadzone bez uprzedniego przekazania informacji władzom 
rządowym lub włoskim służbom bezpieczeństwa;
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Or. fr

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 91
Ustęp 8 b (nowy)

8b. wzywa rząd włoski, przy założeniu, że ustało zastosowanie warunków będących 
powodem wcześniejszej decyzji, do wystąpienia o ekstradycję 22 agentów CIA 
zamieszanych w uprowadzenie Abu Omara w celu ułatwienia postępowania 
sądowego i ustalenia prawdy;

Or. it

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 92
Ustęp 8 c (nowy)

8c. z zadowoleniem przyjmuje dochodzenie parlamentarne w niemieckim Bundestagu i 
oczekuje na ostateczne wyniki dochodzenia komisji śledczej;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 93
Ustęp 8 d (nowy)

8d. podkreśla konieczność większej kontroli demokratycznej i sądowej nad unijnymi 
środkami antyterrorystycznymi; wyraża zaniepokojenie, że wysoki przedstawiciel ds. 
WPZiB i koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu nie odegrali czynnej roli w 
dążeniu do uzyskania informacji od państw członkowskich; jest zdania, że grupa 
robocza Rady ds. walki z terroryzmem powinna podczas posiedzeń systematycznie 
zajmować się ochroną praw człowieka i opublikować sprawozdanie roczne w tej 
sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
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Sjöstedt

Poprawka 94
Ustęp 8 e (nowy)

8e. uważa zachowanie rządu włoskiego za niezadowalające i sprzeczne z wymogami 
poszanowania praw człowieka; w szczególności uważa, że działania polityczne 
byłego włoskiego ministra sprawiedliwości, który nie poczynił koniecznych ustaleń 
zmierzających do ekstradycji 22 agentów CIA, wobec których prokuratura w 
Mediolanie prowadziła śledztwo w związku z uprowadzeniem Abu Omara, 
uniemożliwiły ujawnienie prawdy i utrudniły dochodzenie sądowe;

Or. it

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 95
Ustęp 8 f (nowy)

8f. wzywa przyszłą Agencję Praw Podstawowych do zwrócenia szczególnej uwagi na 
przypadki ekstradycji osób podejrzewanych o terroryzm z państw członkowskich do 
państw trzecich;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 96
Ustęp 9

9. wyraża ubolewanie nad faktem wydalenia przez szwedzkie władze egipskich 
obywateli, Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, i ich wydania agentom CIA w 
celu repatriacji do Egiptu (skreślenie);

Or. en

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

Poprawka 97
Ustęp 9

9. wyraża ubolewanie nad faktem wydalenia przez szwedzkie władze egipskich 
obywateli, Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, i ich wydania agentom USA w 
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celu repatriacji do Egiptu, pomimo wyraźnych przesłanek, że mogą oni zostać 
poddani torturom czy innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karze;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 98
Ustęp 9

9. wyraża ubolewanie nad faktem wydalenia przez szwedzkie władze egipskich 
obywateli, Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, i ich wydania agentom CIA w 
celu repatriacji do Egiptu, uwzględniając, że mogły one wiedzieć o ryzyku (skreślenie) 
okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, na jakie mogły być narażone te 
osoby;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 99
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wyraża ubolewanie nad faktem, że dnia 18 grudnia 2001 r. Szwecja zrezygnowała z 
kontroli organów ścigania na lotnisku Bromma nad wykonaniem decyzji rządu o 
wydaleniu dwóch obywateli Egiptu, Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, 
pozwalając służbom USA na sprawowanie władzy publicznej na terytorium 
szwedzkim, co według szwedzkiego głównego parlamentarnego rzecznika praw 
obywatelskich jest sprzeczne ze szwedzkim prawem;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 100
Ustęp 9 b (nowy)

9b. wyraża ubolewanie nad faktem, że wydalenie ze Szwecji obywateli Egiptu, 
Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy w grudniu 2001 r. opierało się wyłącznie 
na gwarancjach dyplomatycznych udzielonych przez rząd egipski, które nie 
zapewniały skutecznej ochrony przed torturami;
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Or. en

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

Poprawka 101
Ustęp 10

10. ubolewa nad faktem wydania w trybie nadzwyczajnym przez bośniackie władze 
sześciu bośniackich obywateli lub rezydentów pochodzenia algierskiego w celu 
umieszczenia ich w Guantanamo w wyniku ich bezprawnego przekazania USA, 
wbrew obowiązującej tymczasowej decyzji Izby Praw Człowieka dla Bośni i 
Hercegowiny i decyzji o uwolnieniu tych osób wydanej przez federacyjny Sąd 
Najwyższy oraz z naruszeniem Europejskiej konwencji praw człowieka, o czym 
najprawdopodobniej wiedzieli urzędnicy SFOR;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 102
Ustęp 10

10. ubolewa nad faktem wydania w trybie nadzwyczajnym przez bośniackie władze 
agentom CIA sześciu obywateli lub rezydentów pochodzenia algierskiego, mimo 
(skreślenie) formalnej decyzji odmownej izby praw człowieka dla Bośni i 
Hercegowiny;

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 103
Ustęp 10

10. ubolewa nad faktem wydania w trybie nadzwyczajnym przez bośniackie władze 
agentom CIA sześciu obywateli lub rezydentów pochodzenia algierskiego, mimo 
braku gwarancji sądowych i formalnej decyzji odmownej izby praw człowieka dla 
Bośni i Hercegowiny; podkreśla potrzebę uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących ewentualnego związku NATO i Interpolu z tym faktem;

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

Poprawka 104
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa do dalszego dochodzenia w celu wyjaśnienia roli amerykańskich żołnierzy 
wchodzących w skład sił SFOR pod przywództwem NATO w uprowadzeniu i 
przemieszczeniu do Zatoki Guantanamo sześciu bośniackich obywateli lub 
rezydentów pochodzenia algierskiego, mimo decyzji bośniackiego Sądu Najwyższego 
o uwolnieniu podejrzanych, jak zeznał specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur 
Manfred Nowak, ówczesny członek Izby Praw Człowieka dla Bośni i Hercegowiny;
wzywa do dalszego zbadania ewentualnej roli rządu bośniackiego w tej sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 105
Ustęp 10 b (nowy)

10b. wzywa do dalszego dochodzenia pozwalającego wyjaśnić domniemane istnienie 
tajnego ośrodka przetrzymywania w Kosowie oraz ewentualnego udziału sił KFOR w 
nielegalnym przetrzymywaniu osób podejrzanych o terroryzm;

Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 106
Ustęp 10 c (nowy)

10c. zwraca uwagę, że z dotychczasowych prac komisji TDIP nie wynikają żadne dowody 
lub potwierdzenie istnienia tajnych więzień w UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 107
Ustęp 10 d (nowy)

10d. potępia uprowadzenie przez CIA obywatela Niemiec Khaleda el Masriego, który był 
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przetrzymywany w Afganistanie od stycznia do maja 2004 r. i traktowany w sposób 
poniżający i nieludzki; zwraca również uwagę na podejrzenie (które nie zostało jak 
dotąd wykluczone), że Khaled el Masri był uprzednio nielegalnie przetrzymywany w 
Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) w okresie od 31 grudnia 
2003 r. do 23 stycznia 2004 r., skąd został przewieziony do Afganistanu w dniach 23-
24 stycznia 2004 r.; uważa za niewłaściwe środki, które według FYROM zostały 
podjęte w celu zbadania sprawy;

Or. de

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 108
Ustęp 10 e (nowy)

10e. potępia porwanie niewinnego obywatela Kanady Mahera Arara, który został 
aresztowany przez władze USA, przewieziony przez CIA z wykorzystaniem lotniska 
Ciampino i przetrzymywany przez jedenaście miesięcy w Syrii, gdzie był 
torturowany;

Or. en

Poprawkę złożyli Hubert Pirker, Jas Gawronski

Poprawka 109
Ustęp 10 f (nowy)

10f. wyraźnie zaznacza, że dochodzenie prowadzone przez komisję od samego początku 
koncentrowało się na zarzutach wchodzących w zakres jej kompetencji, co dotyczy 
zarówno domniemanych lotów, jak i rzekomych tajnych ośrodków przetrzymywania;
stwierdza jednak, że nie znaleziono żadnych dowodów na poparcie zarzutów 
dotyczących istnienia w państwach członkowskich tajnych ośrodków zatrzymań 
CIA;

Or. en

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 110
Ustęp 10 g (nowy)

10g. wyraźnie stwierdza, że koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu Gijs de Vries 
oświadczył przed komisją, że brak jest dowodów na naruszenie przez CIA krajowego, 
europejskiego lub międzynarodowego prawa na terenie UE;
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Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda

Poprawka 111
Ustęp 10 h (nowy)

10h. proponuje zaproszenie sekretarza generalnego NATO na przesłuchanie w komisji 
TDIP w celu wyjaśnienia między innymi ewentualnego udziału sił SFOR i KFOR w 
nielegalnych aresztowaniach, przekazywaniu i przetrzymywaniu osób podejrzanych 
o terroryzm;

Or. en

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford i Cecilia Malmström

Poprawka 112
Ustęp 10 i (nowy)

10i. przypomina państwom członkowskim, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka nałożono na nie pozytywne obowiązki na mocy prawa 
materialnego i proceduralnego oraz podlegają wymogowi przedsięwzięcia środków 
prawnych w celu zapobieżenia przypadkom naruszania praw człowieka na ich 
terytorium, a także powinny badać przypadki domniemanego naruszenia i karać 
osoby odpowiedzialne za ewentualne naruszenie; ponadto zwraca uwagę, że w 
przypadku naruszenia Europejskiej konwencji praw człowieka mogą one 
odpowiadać za niewykonanie tych pozytywnych zobowiązań; podkreśla w związku z 
tym, że państwa członkowskie zobowiązane są do przeprowadzenia dochodzenia w 
celu ustalenia, czy ich terytorium i przestrzeń powietrzna nie zostały przez nie same 
lub przez państwa trzecie, przy nieuniknionej bezpośredniej lub pośredniej 
współpracy państw członkowskich, wykorzystane do popełnienia czynu stanowiącego
naruszenie praw człowieka, a także że winny one przedsięwziąć wszelkie środki 
prawne, aby zapobiec ponownym przypadkom takiego naruszenia;

Or. fr

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Poprawka 113
Ustęp 10 j (nowy)

10j. zwraca uwagę, że w świetle informacji dostarczonych komisji tymczasowej przez 
wyższych urzędników Komisji i Rady, ani Komisja, ani Rada – pomimo mylących 
niekiedy pozorów – nie posiadają uprawnień w zakresie walki z terroryzmem i 
nadzoru bądź koordynacji działań służb bezpieczeństwa i wywiadowczych państw 
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członkowskich; zauważa zatem, że ich opinia opiera się wyłącznie na wyjaśnieniach 
państw członkowskich, zgodnie z którymi przedmiot sprawy nie leży w ich 
kompetencjach i w związku z tym nie mogą ponosić odpowiedzialności; wzywa Radę 
do wyciągnięcia wszelkich stosownych wniosków służących skutecznej walce z 
terroryzmem;

Or. fr

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 114
Podtytuł przed ustępem 11

Odnośnie domniemanego stosowania tortur:

Or. fr

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 115
Ustęp 11

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w 
przypadku stanu wojny lub zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, 
jak i wszelkich innych sytuacjach wyjątkowych; przypomina, że przypadki 
przetrzymywania incommunicado, uprowadzenia i wydania w trybie nadzwyczajnym 
stanowią, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności art. 3 i 5 
Europejskiej konwencji praw człowieka, naruszenie praw podstawowych, zwłaszcza 
jeżeli czyny te są tożsame z torturami lub nieludzkim i poniżającym traktowaniem;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 116
Ustęp 11

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w 
przypadku stanu wojny lub zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, 
jak i wszelkich innych sytuacjach wyjątkowych; przypomina, że przypadki 
przetrzymywania incommunicado, uprowadzenia i wydania w trybie nadzwyczajnym 
należy również, zgodnie z prawem międzynarodowym, zazwyczaj traktować jako 
naruszenie praw podstawowych i potępiać je jako czyny ostatecznie prowadzące do 
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większej swobody stosowania tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania;

Or. en

Poprawkę złożył Josef Zieleniec

Poprawka 117
Ustęp 11

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w 
przypadku stanu wojny lub zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, 
jak i wszelkich innych sytuacjach wyjątkowych; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 118
Ustęp 11

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w 
przypadku stanu wojny lub zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, 
jak i wszelkich innych sytuacjach wyjątkowych; przypomina, że przypadki 
(skreślenie) uprowadzenia i wydania w trybie nadzwyczajnym państwom trzecim w 
celu przeprowadzenia przez nie przesłuchania przy użyciu tortur lub w inny okrutny 
i nieludzki lub poniżający sposób należy również, zgodnie z prawem 
międzynarodowym, traktować jako naruszenie praw podstawowych (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 119
Ustęp 11

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur lub okrutnego, nieludzkiego i poniżającego 
traktowania w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur 
jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w przypadku stanu wojny lub 
zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, jak i wszelkich innych 
sytuacjach wyjątkowych; przypomina, że przypadki przetrzymywania 
incommunicado, uprowadzenia i wydania w trybie nadzwyczajnym należy również, 
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zgodnie z prawem międzynarodowym, traktować jako naruszenie praw podstawowych 
i potępiać je jako czyny związane ze stosowaniem tortur lub okrutnym, nieludzkim i 
poniżającym traktowaniem;

Or. en

Poprawkę złożył Simon Coveney

Poprawka 120
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wyraża zaniepokojenie faktem, że USA i UE różnie rozumieją definicję tortur;
zaznacza konieczność opracowania międzynarodowej definicji tortur oraz 
dopuszczalnych norm przetrzymywania i przesłuchiwania w areszcie;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 121
Ustęp 12

12. uznaje, że program wydawania w trybie nadzwyczajnym w obecnej formie 
motywowany jest chęcią wykorzystania wiedzy uzyskanej przy użyciu tortur;
przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, 
zgodnie z postanowieniami art. 15 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania 
tortur, stanowić wiarygodnego i dopuszczalnego dowodu w sądzie i stwierdza 
ponadto, że zeznania złożone pod wpływem tortur w bardzo niewielu przypadkach 
przyczyniły się do zapobiegania i zwalczania terroryzmu, jak przyznał między innymi 
były ambasador brytyjski w Uzbekistanie, Craig Murray, podczas przesłuchania przed 
komisją tymczasową;

Or. en

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

Poprawka 122
Ustęp 12

12. przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, 
zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, 
stanowić wiarygodnego dowodu i ponownie wyraża powszechny sceptycyzm co do 
wiarygodności zeznań złożonych pod wpływem tortur i ich przyczynienia się do 
zapobiegania i zwalczania terroryzmu (skreślenie);
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Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 123
Ustęp 12

12. przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, 
zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, 
stanowić wiarygodnego dowodu i stwierdza ponadto, że zeznania złożone pod 
wpływem tortur w bardzo niewielu przypadkach przyczyniły się do zapobiegania i 
zwalczania terroryzmu (skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 124
Ustęp 12

12. zwraca uwagę na zeznania między innymi byłego ambasadora brytyjskiego w 
Uzbekistanie, Craiga Murraya, który podczas przesłuchania przed komisją 
tymczasową oświadczył, że tortur dopuszczono się na polecenie wywiadu 
amerykańskiego, a praktyki te były znane wielu europejskim ambasadorom w 
Uzbekistanie; ponadto uważa, że kwestia ta wymaga szczególnie dokładnego 
zbadania przez komisję;

Or. it

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 125
Ustęp 12

12. przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, 
zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, 
stanowić wiarygodnego dowodu i stwierdza ponadto, że we wspólnocie państw 
opartej na wartościach Unii Europejskiej zakazane są tortury i inne formy 
okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania, których w związku z tym w 
żadnych okolicznościach nie można uznać za uzasadnione środki zapobiegania i 
zwalczania terroryzmu (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström i Sarah Ludford

Poprawka 126
Ustęp 12

12. przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, 
zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ (skreślenie), stanowić wiarygodnego 
dowodu i stwierdza ponadto, że zeznania złożone pod wpływem tortur w bardzo 
niewielu przypadkach przyczyniły się do zapobiegania i zwalczania terroryzmu
(skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 127
Ustęp 12

12. przypomina, że informacje lub zeznania wymuszone torturami lub okrutnym, 
nieludzkim i poniżającym traktowaniem nie mogą w żadnym przypadku, zgodnie z 
postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, stanowić 
wiarygodnego dowodu ani być wykorzystywane w inny sposób i stwierdza ponadto, że 
zeznania złożone pod wpływem tortur w bardzo niewielu przypadkach przyczyniły się 
do zapobiegania i zwalczania terroryzmu, jak przyznał między innymi były ambasador 
brytyjski w Uzbekistanie, Craig Murray, podczas przesłuchania przed komisją 
tymczasową;

Or. en

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

Poprawka 128
Ustęp 12 a (nowy)

12a. potępia wykorzystywanie i wymianę przez państwa członkowskie oraz państwa 
przystępujące i kandydujące informacji, które mogły zostać uzyskane przez krajowe 
lub obce służby wywiadowcze przy użyciu tortur oraz brak chęci ustalenia, czy nie 
stosowano tortur; potępia również dostarczanie informacji, które mogą być 
niewiarygodne, przy braku zapewnienia, że osoby nie zostają w konsekwencji 
przeniesione w miejsca, w których mogą być torturowane lub maltretowane;

Or. en
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 129
Ustęp 13

13. zwraca się zdecydowanie do państw członkowskich o ścisłe przestrzeganie art. 3 
Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, w szczególności zasady 
niewydalania uchodźców, zgodnie z którym „żadne Państwo Strona nie może 
wydalać, zwracać lub wydawać innemu państwu danej osoby, jeżeli istnieją poważne 
podstawy, by sądzić, że może jej tam grozić stosowanie tortur”;(skreślenie)

Or. en

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

Poprawka 130
Ustęp 13

13. zwraca się zdecydowanie do państw członkowskich oraz państw przystępujących i 
kandydujących o ścisłe przestrzeganie art. 3 Konwencji ONZ w sprawie zakazu 
stosowania tortur, w szczególności zasady niewydalania uchodźców, zgodnie z 
którym „żadne Państwo Strona nie może wydalać, zwracać lub wydawać innemu 
państwu danej osoby, jeżeli istnieją poważne podstawy, by sądzić, że może jej tam 
grozić stosowanie tortur.”; wzywa ponadto państwa członkowskie do rewizji 
interpretacji zasady niewydalania przewidzianej w powyższym art. 3;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 131
Ustęp 13 b (nowy)

13. wzywa państwa członkowskie do niepolegania na dyplomatycznych gwarancjach 
niestosowania tortur, zgodnie z zaleceniem specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. 
tortur Manfreda Nowaka;

Or. en
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Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 132
Ustęp 13 c (nowy)

13c. wzywa Radę do przyjęcia wspólnego stanowiska zawierającego sprzeciw wobec 
korzystania przez państwa członkowskie z gwarancji dyplomatycznych państw 
trzecich, jeżeli istnieją poważne podstawy, by sądzić, że danym osobom mogą tam 
grozić tortury lub maltretowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 133
Podtytuł po ustępie 13

Odnośnie domniemanego wykorzystywania europejskiej przestrzeni powietrznej i 
europejskich lotnisk przez służby bezpieczeństwa państw trzecich:

Or. fr

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 134
Podtytuł po ustępie 13

Odnośnie wykorzystywania europejskiej przestrzeni powietrznej i europejskich lotnisk 
przez CIA:

Or. de

Poprawkę złożyli Elena Valenciano Martínez-Orozco i Antonio Masip Hidalgo

Poprawka 135
Ustęp -14 (nowy)

-14. zwraca się państw członkowskich o wezwanie do rewizji konwencji z Chicago, a 
zwłaszcza do wprowadzenia kontroli, aby ułatwić zapobieganie przypadkom 
naruszania prawa dotyczącego lotów prywatnych, które doprowadziły do naruszania 
praw człowieka;

Or. es
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 136
Ustęp 14

14. uznaje, że duża liczba lotów CIA jest wyrazem istotnej, intensywnej i koniecznej 
współpracy tajnych służb europejskich i USA, uważa natomiast, że możliwe jest 
stwierdzenie wielokrotnego naruszenia konwencji z Chicago w związku z setkami 
lotów przeprowadzonych przez CIA przez przestrzeń powietrzną i z wykorzystaniem 
lotnisk państw członkowskich, bez spełnienia obowiązku uzyskania w tym celu 
zezwolenia przewidzianego w art. 3 tej konwencji w odniesieniu do lotów 
państwowych statków powietrznych;

Or. en

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

Poprawka 137
Ustęp 14

14. uważa, że doszło do naruszenia konwencji z Chicago w związku z setkami lotów 
statków powietrznych należących lub wyczarterowanych przez CIA i wykorzystanych 
do celów państwowych, a nie cywilnych, przeprowadzonych (skreślenie) przez 
przestrzeń powietrzną i z wykorzystaniem lotnisk państw członkowskich oraz państw 
przystępujących i kandydujących, bez spełnienia obowiązku uzyskania w tym celu 
zezwolenia przewidzianego w art. 3 tej konwencji w odniesieniu do lotów 
państwowych statków powietrznych;

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes Swoboda, Jan 
Marinus Wiersma

Poprawka 138
Ustęp 14

14. uważa, że możliwe jest stwierdzenie wielokrotnego naruszenia konwencji z Chicago 
w związku z wieloma lotami przeprowadzonymi przez CIA przez przestrzeń 
powietrzną i z wykorzystaniem lotnisk państw członkowskich, bez spełnienia 
obowiązku uzyskania w tym celu zezwolenia przewidzianego w art. 3 tej konwencji w 
odniesieniu do lotów państwowych statków powietrznych;

Or. en
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Poprawkę złożył Jas Gawronski

Poprawka 139
Ustęp 14

14. uważa, że jest w stanie stwierdzić, iż w trzech powyżej wymienionych przypadkach 
mogło dojść do naruszenia konwencji z Chicago w związku z lotami 
przeprowadzonymi przez CIA przez przestrzeń powietrzną i z wykorzystaniem lotnisk 
państw członkowskich, bez spełnienia obowiązku uzyskania w tym celu zezwolenia 
przewidzianego w art. 3 tej konwencji w odniesieniu do lotów państwowych statków 
powietrznych;

Or. fr

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 140
Ustęp 14

14. uważa, że istnieje więcej podstaw uzasadniających podejrzenie powtarzającego się i 
systematycznego naruszania konwencji z Chicago w związku z setkami lotów 
przeprowadzonych przez CIA przez przestrzeń powietrzną i z wykorzystaniem lotnisk 
państw członkowskich, bez spełnienia obowiązku uzyskania w tym celu zezwolenia 
przewidzianego w art. 3 tej konwencji w odniesieniu do lotów państwowych statków 
powietrznych;

Or. de

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Poprawka 141
Ustęp 14

14. uważa, że możliwe jest stwierdzenie wielokrotnego naruszenia konwencji z Chicago 
w związku z setkami lotów przeprowadzonych przez CIA przez przestrzeń powietrzną 
i z wykorzystaniem lotnisk państw członkowskich, bez spełnienia obowiązku 
uzyskania w tym celu zezwolenia przewidzianego w art. 3 tej konwencji w 
odniesieniu do lotów państwowych statków powietrznych; uważa ponadto, że w tym 
obszarze mogło również dojść do naruszenia umów dwustronnych między 
niektórymi państwami członkowskimi;

Or. fr
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 142
Ustęp 14 a (nowy)

14a. uznaje potrzebę korzystania z prywatnych samolotów w ramach tajnych działań, 
zaleca jednak ustanowienie procedur zapobiegających nadużyciom;

Or. en

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Poprawka 143
Ustęp 14 b (nowy)

14b. uważa za paradoksalne, że prywatne samoloty, które w rzeczywistości 
wykorzystywano w służbie obcego państwa – co władze tego państwa wielokrotnie 
przyznały w mediach w celu wyjaśnienia zasadności lotów – były w stanie wymknąć 
się spod kontroli państw członkowskich właśnie ze względu na fakt, że były to 
samoloty prywatne;

Or. fr

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 144
Ustęp 15

15. wyraża ubolewanie nad faktem, że żadne z państw członkowskich nie ustanowiło 
procedur lub nie wszczęło dochodzenia krajowego mającego na celu sprawdzenie, 
czy cywilne statki powietrzne nie były wykorzystywane do celów niezgodnych z 
uznanymi normami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka;

Or. en

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

Poprawka 145
Ustęp 15

15. wyraża ubolewanie nad faktem, że żadne z państw członkowskich, przystępujących 
lub kandydujących nie ustanowiło procedur mających na celu sprawdzenie, czy 
cywilne statki powietrzne nie były wykorzystywane do celów niezgodnych z 
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uznanymi normami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 146
Ustęp 16

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 147
Ustęp 16

16. uważa europejskie prawodawstwo dotyczące korzystania z krajowych przestrzeni 
powietrznych i lotnisk państw członkowskich za sprawę ogromnej wagi; podkreśla 
konieczność ustanowienia norm krajowych, europejskich i międzynarodowych;
(skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 148
Ustęp 16

16. uważa europejskie prawodawstwo dotyczące korzystania z krajowych przestrzeni 
powietrznych i lotnisk państw członkowskich za (skreślenie) niewystarczające; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia stosownych środków prawnych w celu 
rozwiązania tego problemu;

Or. en
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Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 149
Ustęp 16

16. uważa europejskie prawodawstwo dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej, korzystania z krajowych przestrzeni powietrznych, ich kontroli i 
zarządzania oraz korzystania z lotnisk państw członkowskich i usług europejskich 
przewoźników za całkowicie niewystarczające; podkreśla konieczność ustanowienia 
norm krajowych, europejskich i międzynarodowych; zwraca się do Komisji o 
niezwłoczną poprawę prawodawstwa poprzez przestawienie projektu dyrektywy 
mającej na celu harmonizację przepisów krajowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Poprawka 150
Ustęp 16

16. uważa europejskie prawodawstwo dotyczące korzystania z krajowych przestrzeni 
powietrznych i lotnisk państw członkowskich za całkowicie niewystarczające;
podkreśla konieczność ustanowienia norm krajowych, europejskich i 
międzynarodowych; zwraca się do Komisji o niezwłoczne przestawienie projektu 
dyrektywy mającej na celu harmonizację przepisów krajowych dotyczących nadzoru 
niekomercyjnego lotnictwa cywilnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Simon Coveney

Poprawka 151
Ustęp 16 a (nowy)

16a. zwraca się do Komisji o przedstawienie zaleceń dla państw członkowskich 
dotyczących poprawy standardów monitorowania prywatnie wyczarterowanych 
samolotów korzystających z lotnisk i przestrzeni powietrznej UE;

Or. en
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Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 152
Ustęp 16 b (nowy)

16b. stwierdza konieczność ujawnienia prawdziwej treści porozumienia parafowanego w 
Atenach w dniu 22 stycznia 2003 r., które wspomina o „zwiększonym wykorzystaniu 
europejskich obiektów tranzytowych dla wsparcia odsyłania 
przestępców/cudzoziemców bez prawa wjazdu”;

Or. it

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 153
Ustęp 16 c (nowy)

16c. stwierdza konieczność ustalenia, w jaki sposób tajne służby USA faktycznie 
korzystały z przestrzeni powietrznej, lotnisk cywilnych i wojskowych oraz baz NATO 
i USA;

Or. it

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 154
Ustęp 16 d (nowy)

16d. stwierdza konieczność ustalenia, czy istnieją dowody potwierdzające, że w Polsce, 
Rumunii i Bułgarii funkcjonują tajne więzienia, jak w ramach prowadzonych 
dochodzeń domniemywali dziennikarze i rzetelne organizacje pozarządowe;

Or. it

Poprawkę złożył Hubert Pirker

Poprawka 155
Ustęp 16 e (nowy)

16e. wyraźnie stwierdza, że Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa, Javier Solana, oświadczył przed komisją, że brak jest dowodów 
świadczących o naruszeniu przez CIA krajowego, europejskiego lub 
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międzynarodowego prawa w UE;

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 156
Podtytuł po ustępie 16 (nowy)

Odnośnie dotychczasowych oficjalnych delegacji komisji tymczasowej:

Or. fr

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 157
Ustęp – 17 (nowy)

-17. uważa, że dwie oficjalne delegacje do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i 
USA były źródłem istotnych informacji dla prac komisji tymczasowej i umożliwiły 
bezpośrednie ustalenie wersji zdarzeń podawanej przez władze polityczne oraz opinii 
ludności cywilnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 158
Ustęp – 17 a (nowy)

-17a. potępia nielegalne przetrzymywanie obywatela Niemiec Khalida El-Masriego w 
Afganistanie przez ponad cztery miesiące w 2004 r.; wyraża ubolewanie nad 
niechęcią władz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do potwierdzenia, że 
El-Masri przebywał w Skopje, gdzie był prawdopodobnie przetrzymywany, zanim 
agenci CIA wydali go Afganistanowi;

Or. it
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Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 159
Ustęp – 17 b (nowy)

-17b. ubolewa nad wyjątkowo restrykcyjną interpretacją przez rząd USA konwencji 
w sprawie zakazu stosowania tortur, a zwłaszcza zakazu wydawania więźniów 
w przypadku, gdy wynikiem tego może być poddanie ich torturom lub potraktowanie 
w sposób poniżający, okrutny i nieludzki;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 160
Podtytuł po ustępie 16

Odnośnie ukończenia prac komisji tymczasowej:

Or. en

Poprawkę złożył Philip Claeys

Poprawka 161
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo i Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 162
Ustęp 17

17. stwierdza konieczność dalszych prac komisji tymczasowej i pogłębienia oceny 
odnośnych zdarzeń w celu zbadania, czy doszło do naruszenia art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej przez jedno lub kilka państw członkowskich oraz zwiększenia 
międzynarodowej wiarygodności UE i potwierdzenia spójności jej polityki w zakresie 
praw człowieka; podkreśla także możliwość rozszerzenia zakresu badań o zdarzenia i 
państwa, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej rezolucji;

Or. es
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Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 163
Ustęp 17

17. nie zamierza kontynuować prac komisji tymczasowej i pogłębienia oceny odnośnych 
zdarzeń w celu zbadania, czy doszło do naruszenia art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej 
przez jedno lub kilka państw członkowskich; podkreśla, że w chwili obecnej poza 
systemami prawnymi państw członkowskich Parlament Europejski nie dysponuje 
skutecznymi instrumentami prawnymi pozwalającymi uzyskać przekonujące dowody 
świadczące o przypadkach naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 164
Ustęp 17 a (nowy)

17a. stwierdza, że komisja tymczasowa podjęła wszelkie możliwe działania w celu 
wykonania zadań powierzonych jej przez Parlament Europejski; jednocześnie 
uważa, że komisja tymczasowa nie dysponuje instrumentami prawnymi 
pozwalającymi jej na pogłębienie i rozszerzenie zakresu dotychczasowego 
dochodzenia;

Or. en

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 165
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 166
Ustęp 18

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Poprawka 167
Ustęp 18

18. postanawia tym samym, że prace komisji tymczasowej będą kontynuowane 
z zamiarem wyciągnięcia wniosków tak długo, jak osiągane będą wymierne postępy 
w ustalaniu faktów i wyrażaniu świadomej opinii w zakresie kwestii wchodzących 
w zakres mandatu komisji;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Claeys

Poprawka 168
Ustęp 18

18. postanawia (skreślenie), że prace komisji tymczasowej będą kontynuowane przez 
pozostały okres 12-miesięcznego mandatu, z zastrzeżeniem postanowień art. 175 
Regulaminu dotyczących ewentualnego przedłużenia mandatu;

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo i Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 169
Ustęp 19

19. uważa, że wstępne prace legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej i Rady Europy 
powinny zostać podjęte jak najszybciej, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 
prawnej osobom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich oraz zapewnienia 
skutecznej kontroli parlamentarnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, 
nad służbami wywiadowczymi; w związku z tym za kwestię zasadniczą uznaje 
utworzenie i umożliwienie działania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawkę złożył Konrad Szymański

Poprawka 170
Ustęp 19

19. uważa, że wstępne prace legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy i 
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ONZ powinny zostać podjęte jak najszybciej, w celu zapewnienia odpowiedniej 
podstawy prawnej dla skutecznej walki z terroryzmem, który należy uznać za 
zjawisko nowe i nie w pełni objęte prawem wojennym lub ramami prawa karnego, 
jak również ochrony prawnej osób podlegających jurysdykcji państw członkowskich 
oraz zapewnienia skutecznej kontroli parlamentarnej, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i europejskim, nad służbami wywiadowczymi;

Or. en

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 171
Ustęp 19 a (nowy)

19a. zwraca uwagę na wyraźne różnice w podejściu, które dotychczas wyniknęły między 
amerykańskim a europejskim modelem prawnym w sprawach wchodzących w zakres 
kompetencji komisji; zwraca uwagę na pilną potrzebę zdefiniowania w prawie 
międzynarodowym pojęć wydania oraz wydania w trybie nadzwyczajnym i ustalenia 
przez instytucje europejskie wspólnego stanowiska, które należy włączyć do 
podstawowych dokumentów dotyczących ochrony praw człowieka;

Or. it

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 172
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 173
Ustęp 20

20. jest zdania, że komisja tymczasowa powinna również zaproponować w ramach swoich 
prac obowiązujące zasady, w szczególności:

- w zakresie nowych zasad dotyczących wymiany informacji pomiędzy służbami 
wywiadowczymi;

- w zakresie umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi 
dotyczących zwalczania terroryzmu;
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- w zakresie umów z państwami trzecimi w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa, 
przy czym najistotniejszą fundamentalną zasadą powinno być zawsze poszanowanie 
praw człowieka;

Or. nl

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 174
Ustęp 20 tiret drugie a – drugie c (nowe)

20. - w zakresie praktyk transgranicznych stosowanych przez policję i służby 
bezpieczeństwa;
- w zakresie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących norm 
dowodowych w postępowaniu sądowym;
- w zakresie oddolnej selekcji i przejrzystości służb wywiadu w celu zapewnienia, że 
informacje nie są uzyskiwane przy użyciu tortur oraz w celu zwiększenia 
odpowiedzialności na wyższych szczeblach.

Or. en

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

Poprawka 175
Ustęp 20 tiret – pierwsze (nowe)

- uwzględniając konieczność wewnętrznych unijnych zasad monitorowania w celu 
zapewnienia przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań w dziedzinie 
praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 176
Ustęp 21

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite i Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 177
Ustęp 21

21. zwraca się do Prezydium o podjęcie koniecznych działań w celu zapewnienia komisji 
tymczasowej, uwzględniając szczególny charakter jej obowiązków, możliwości pełnego 
wykonania powierzonego zadania, przyznając jej do końca prowadzenia prac możliwość 
jakiegokolwiek uzasadnionego odstępstwa od wewnętrznych przepisów Parlamentu, w 
szczególności odstępstwa dotyczącego:

- liczby ekspertów powoływanych na przesłuchania komisji tymczasowej mogących 
uzyskać zwrot poniesionych kosztów;

- liczby dopuszczalnych podróży i posłów biorących udział w oficjalnych delegacjach 
komisji tymczasowej;

- sporządzania we wszystkich językach urzędowych UE pełnych sprawozdań
z przesłuchań prowadzonych przez komisję tymczasową;

Or. it

Poprawkę złożyli Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström i Sarah Ludford

Poprawka 178
Ustęp 22

22. wyraża zadowolenie z działania prowadzonego przez Radę Europy, a w szczególności 
przez sprawozdawcę jej Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka, oraz ze 
współpracy nawiązanej pomiędzy nią a komisją tymczasową;

Or. fr

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 179
Ustęp 23

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 180
Ustęp 23

23. wzywa Radę oraz każdego z jej członków, a w szczególności państwo sprawujące 
przewodnictwo, do udzielenia pełnego wsparcia pracom komisji tymczasowej, 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy określoną w traktatach i orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; zachęca Radę do pełnego 
wykorzystania jej uprawnień w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, połączenia sił z państwami członkowskimi i przyłączenia się do 
postępowania prowadzonego w ramach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 181
Ustęp 23

23. ubolewa nad brakiem współpracy państw członkowskich i Rady z komisją 
tymczasową; wzywa zatem Radę oraz każdego z jej członków, a w szczególności 
państwo sprawujące przewodnictwo, do udzielenia pełnego wsparcia pracom komisji 
tymczasowej, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy określoną w traktatach i 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; jest zdania, że 
Rada zobowiązana jest do działania, omawiania sprawy i nakreślenia działań, które 
należy podjąć w celu ustalenia prawdy;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 182
Ustęp 23 a (nowy)

23a. przypomina rządom Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Turcji o 
przestrzeganiu w pełni warunków związanych z nadanym im statusem państw 
kandydujących oraz że w związku z tym powinny one ściśle współpracować z komisją 
tymczasową;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
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Rueda

Poprawka 183
Ustęp 23 b (nowy)

23b. wzywa państwa członkowskie do zajęcia bardziej stanowczego stanowiska w sprawie 
zamknięcia centrum przetrzymywania w Zatoce Guantánamo i podjęcia bardziej 
aktywnych działań w celu znalezienia rozwiązania w sprawie osób zatrzymanych, 
wobec których nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe i które nie mogą powrócić 
do kraju pochodzenia lub zamieszkania, ponieważ stały się bezpaństwowcami bądź 
też grożą im tortury lub inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie;

Or. en

Poprawkę złożyli Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda

Poprawka 184
Ustęp 23 c (nowy)

23c. wzywa państwa członkowskie do udzielenia wszystkim przetrzymywanym obecnie 
w Guantánamo europejskim obywatelom i osobom zamieszkującym na terytorium 
UE, wszelkiego niezbędnego wsparcia i pomocy, w szczególności pomocy prawnej;

Or. en

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

Poprawka 185
Ustęp 23 d (nowy)

23d. zachęca Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) Rady Europy do podjęcia 
starań w celu zapewnienia przestrzegania przez wszystkie państwa członkowskie 
Rady Europy zobowiązania1 do informowania CPT o wszelkich ośrodkach 
przetrzymywania znajdujących się na ich terytorium i umożliwienia dostępu do 
takich ośrodków;

Or. en

  
1 Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu, Ref.: CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (część 1) - Strasburg, 26.XI.1987, art. 8.
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Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 186
Ustęp 24

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 187
Ustęp 25

skreślony

Or. en


