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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování 
vězňů 
(2006/2027 (INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o údajném využívání evropských 
zemí agenturou CIA k přepravě a nelegálnímu zadržování zajatců1,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 18. ledna 2006 na vytvoření dočasného výboru pro 
prošetření domnělého využívání evropských zemí k přepravě a protiprávnímu zadržování 
vězňů zpravodajskou službou CIA2,

– s ohledem na článek 175 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu dočasného výboru k domnělému využití evropských zemí ze strany 
CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že hlavním cílem práce dočasného výboru je stanovit, zda činnost 
Evropské unie a jejích členských států dodržuje v rámci zjištěných faktů základní zásady 
uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, a zejména, zda zajišťuje ochranu 
základních práv stanovených mj. Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, 
kterou přijala Rada Evropy dne 4. listopadu 1950 (dále jen „Evropská úmluva o ochraně 
lidských práv“),

B. vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie3, vyhlášená Parlamentem, 
Radou a Komisí na Evropské radě v Nice dne 7. prosince 2000 a uváděná i v části II 
Smouvy o Ústavě pro Evropu představuje pro evropský kontinent jeden z textů, na něž se 
odvolává nejen Soudní dvůr Evropských společenství, ale i ústavní soudy a ostatní soudy 
členských států,

C. vzhledem k tomu, že v preambuli této listiny je uvedena zásada nedotknutelnosti lidské 
důstojnosti, která zahrnuje veškerá ostatní základní práva, a zejména právo na život 
(článek 2), zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení (článek 4), právo na 
ochranu v případě vystěhování, vyhoštění a vydání (článek 19), právo na účinné právní 
prostředky a spravedlivý proces (článek 47) a vzhledem k tomu, že tato zásada nemůže 
být omezována, ani z bezpečnostních důvodů, a to jak v době míru, tak v době války, 

D. vzhledem k tomu, že členské státy mají podle mezinárodních smluv, a zejména podle 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv povinnost zajistit, aby každá osoba spadající 
pod jejich jurisdikci požívala mezinárodně přiznávaných základních práv včetně zákazu 
vydání nebo deportace v případě, že hrozí nebezpeční mučení nebo krutého zacházení,

E. vzhledem k tomu, že kromě ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech mohou i 
zjištěná fakta vést k tomu, že členské státy ponesou odpovědnost jako smluvní strany:

  
1 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2005)0529.
2 Texty přijaté k tomuto dni, P6_TA(2006)0012.
3 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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- Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo 
trestání, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1984,

- Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, kterou přijalo Valné 
shromáždění OSN dne 16. prosince 1966,

- Chicagské konvence o mezinárodním civilním letectví, zejména článku 6 této 
konvence,

F. vzhledem k tomu, že mezi dočasným výborem, Radou Evropy, vysokým komisařem OSN 
pro lidská práva a orgány členských států, zejména národními parlamenty, musí existovat 
co nejužší koordinace a spolupráce,

G. vzhledem k tomu, že tato koordinace a spolupráce musí zohlednit již uskutečněné aktivity 
a vyšetřování, zejména pak:

- závěrečné zprávy švédského veřejného ochránce práv1, ústavní komise švédského 
parlamentu2 a Výboru OSN proti mučení3,

- soudní vyšetřování probíhající v několika členských státech, zejména závěry, ke 
kterým v Itálii dospěl zástupce milánského prokurátora4 v rámci vyšetřování případu 
únosu egyptského státního příslušníka Abu Omara,

- probíhající nebo již ukončená vyšetřování vedená parlamenty členských států,

- prohlášení orgánů několika členských států, zejména Německa, Spojeného království, 
Španělska a Irska o přistání civilních letadel užívaných CIA, která byla potvrzena na 
jejich území,

H. vzhledem k tomu, že ze stejného důvodu je nutno věnovat zvláštní pozornost průběžné 
zprávě generálního tajemníka Rady Evropy5 vypracované v rámci vyšetřování vedeného 
podle článku 52 Evropské úmluvy o lidských právech, i vzhledem k prohlášením 
generálního tajemníka na tiskové konferenci dne 12. dubna 2006, jež jsou odpovědí na 

  
1 Parlamentní veřejný ochránce práv, „A review of the enforcement by the Security Police of a 

Government decision to expel two Egyptian citizens“, zn. č.° 2169-2004 (22. května 2005).
2 Švédský parlament, „The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to 

Egypt“, Scrutiny report 2005/06.KU2, 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Rozhodnutí Výboru proti mučení, sdělení č.° 233/2003, p. Ahmed Hussein Kamil Agiza/Švédsko
(20. května 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Milánský soud, Sezione Giudice per le indagini preliminari, zn. č.° 10838/05 R.G.N.R a č.° 
1966/05 R.G.GIP.

5 Zpráva generálního tajemníka, vypracovaná dle článku 52 Evropské úmluvy o lidských právech, o 
otázce tajného zadržování a převozu vězňů podezřívaných z teroristických činů, zejména ze strany 
agentur jiných států nebo na popud těchto států,   
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol
orLogged=FFAC75.
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podrobné otázky předložené členskými státy Rady Evropy1, mezi nimiž jsou i členské 
státy Evropské unie; že generální tajemník prohlásil, vzhledem k tomu, že je jasné, že se 
uskutečnily lety za účelem přepravy vězňů a že „prakticky žádný z našich členských států 
nedisponuje vhodnými legislativními a správními opatřeními, která by mohla účinně 
chránit osoby před porušováním lidských práv, jehož se dopustili agenti tajných 
bezpečnostních služeb spřátelených států působící na jejich území“, a že „obdržel 
odpověď, která oficiálně přiznává, že osoby byly „předány“ zahraničním agentům s 
použitím postupů, které nedodržují normy a bezpečnostní opatření uložená Evropskou 
úmluvou o lidských právech a ostatními právními nástroji Rady Evropy“,2

I. vzhledem k tomu, že z první fáze práce dočasného výboru vyplývají shodné informace, a 
to zejména:

- ze slyšení advokátů, novinářů, zástupců nevládních organizací, domnělých obětí 
mimořádného převozu vězňů a zástupců veřejných orgánů členských států ve dnech 
13. a 23. února, 6., 13., 21. a 23. března a 20. a 25. dubna,

- z písemných příspěvků pozvaných řečníků i z oficiálních a ostatních dokumentů, ke 
kterým měl výbor doposud přístup,

J. vzhledem k tomu, že práce vykonaná až doposud dočasným výborem potvrzuje 
opodstatněnost rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. ledna 2006 o jeho zřízení, ukazuje však 
rovněž na nutnost provést další ověření a získat doplňkové informace, a v důsledku toho 
by měl výbor pokračovat ve své práci tak, aby mohl zcela naplnit poslání, které mu bylo 
svěřeno,

K. vzhledem k tomu, že rozhodnutí ze dne 18. ledna 2006 v odstavci 3 stanoví, že dočasný 
výbor musí Parlamentu předložit průběžnou zprávu doplněnou o podrobné návrhy týkající 
se jeho další práce,

Pokud jde o prvky, které má dočasný výbor v tomto stadiu k dispozici

1. souhlasí se závěry generálního tajemníka Rady Evropy, které vyplývají z vyšetřování 
vedeného podle článku 52 Evropské úmluvy o lidských právech;

2. v této souvislosti rovněž bere na vědomí stanovisko č. 363/2005 Evropské komise 
demokracie prostřednictvím práva (tzv. „benátské“)3 Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy, a zejména tyto prvky:

- členský stát Rady Evropy, který aktivně a pasivně spolupracuje na prosazování a 
uskutečňování tajného zadržování, se stává podle Evropské úmluvy o lidských 
právech odpovědným, 

  
1 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
2 Poznámky pro tiskovou konferenci Terryho Davise, generálního tajemníka Rady Evropy, středa 12. 
dubna 2006;

http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/-2006-cia/annexes.asp.
3 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.



PE 372.179v02-00 6/18 PR\617761CS.doc

CS

- členský stát Rady Evropy se stává odpovědným i v případě, kdy jeho zaměstnanci 
(policie, bezpečnostní síly atd.) překračují stanovené pravomoci, spolupracují se 
zahraničními úřady nebo nezabrání zatčení či tajnému zadržování, o kterém vláda 
nebyla informována.

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že pravidla upravující činnost tajných služeb jsou v 
některých členských státech Unie nevhodná, takže je nutno přikročit k lepší kontrole, 
zejména pokud se týče činnosti zahraničních tajných služeb na jejich územích a domnívá 
se, že by jak na národní, tak na evropské úrovni bylo třeba přijmout naléhavá legislativní 
opatření;

Pokud jde o zadržení, únosy, mimořádný převoz vězňů a tajná zadržování prováděná CIA 
nebo jinými bezpečnostními službami třetích zemí

4. je zneklidněn tím, že podle informací již získaných členskými státy, Radou Evropy i podle 
zjištění dočasného výboru od 11. září 2001 a v rámci nezbytného boje proti terorismu 
měla být již několikrát vážně a nepřípustným způsobem porušena základní práva, zejména 
v případě Evropské úmluvy o lidských právech, Úmluvy Spojených národů proti mučení a 
Listiny základních práv Evropské unie;

5. lituje toho, že CIA byla již několikrát jasně odpovědná za nelegální únos a zadržování 
domnělých teroristů na území členských států i za mimořádné vydávání vězňů a že v 
několika případech se jednalo o evropské státní příslušníky;

6. odsuzuje praxi v případě mimořádného převozu vězňů, jehož účelem má být to, aby 
podezřelí nebyli postaveni před soud, ale byli předáni vládám třetích zemí a mohli být 
vyslýcháni nebo zadržováni na těchto místech pod kontrolou Spojených států; považuje za 
nevhodné jednání některých vlád, jež chtějí omezit svou odpovědnost a žádají 
diplomatické záruky, což je metoda, jež se ukázala být neúčinnou a neposkytuje úroveň 
ochrany požadovanou Evropskou úmluvou o lidských právech;

7. lituje toho, že CIA, jak vyplývá z dosavadní činnosti dočasného výboru, zřejmě v 
letadlech pronajatých fiktivními nebo existujícími společnostmi, tajně unesla, zadržela a 
předala osoby podezřívané z terorismu a postoupila je třetím zemím (např. Egyptu, 
Jordánsku, Sýrii a Afghánistánu), které při výslechu často používají mučení, jak přiznává i 
samotná vláda Spojených států1;

Pokud jde o to, zda mohou být členské státy prostřednictvím činů nebo opomenutí zapojeny 
do tajného zatčení, únosů, mimořádného předávání vězňů a jejich zadržování nebo se stát 
spoluviníky

8. na základě výpovědí svědků a dokumentace, která byla až doposud shromážděna, 
považuje za nepravděpodobné, že by některé evropské vlády nevěděly o mimořádném 
předávání vězňů, ke kterému došlo na jejich území a v jejich vzdušném prostoru nebo na
jejich letištích; vzhledem k výsledkům soudního vyšetřování, výpovědím svědků a 
prozkoumané dokumentaci považuje rovněž za nepravděpodobné, že by o únosu 
egyptského občana Abu Omara agenty CIA, ke kterému došlo dne 17. února 2003, nebyly 
předběžně informovány vládní orgány a italské bezpečnostní služby;

  
1 Viz její zprávy o lidských právech: U.S. Department of State country reports on human rights practices (2003).
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9. vyslovuje politování nad tím, že švédské orgány zamítly žádost egyptských státních 
příslušníků Mohammeda Al Zary a Ahmeda Agize a předaly je agentům CIA, aby mohli 
být dopraveni zpět do Egypta, přičemž jasně znaly rizika mučení a krutého, nelidského a 
ponižujícího zacházení, kterému mohly být tyto osoby podrobeny;

10. vyslovuje politování nad skutečností, že bosenské orgány agentům CIA mimořádně 
předaly šest alžírských státních příslušníků nebo rezidentů, aniž by existovala právní 
záruka, a v rozporu s výslovným opačným rozhodnutím Komory pro lidská práva pro 
Bosnu a Hercegovinu;

Pokud jde o používání mučení

11. zdůrazňuje, že zákaz mučení tak, jak je stanoven v článku 1 Úmluvy OSN proti mučení, 
platí naprosto a bez výhrady, ať už se jedná o válečný stav nebo hrozbu války, vnitřní 
politickou nestabilitu nebo jakýkoliv jiný výjimečný stav; připomíná, že případy 
zadržování „incommunicado“, únosy a mimořádné předávání vězňů lze podle 
mezinárodního práva rovněž považovat za porušování základních práv, a je tedy nutno je 
odsoudit jako činy, které vedou k užívání mučení nebo nelidského a ponižujícího 
zacházení;

12. připomíná, že dle Úmluvy OSN proti mučení nelze informace vynucené mučením v 
žádném případě považovat za platný důkaz a mj. se domnívá, že přiznání, která byla 
vynucena mučením, jen velmi zřídka přispěla k prevenci terorismu nebo k jeho 
potlačování, jak dosvědčil i bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu, Craig Murray, 
během slyšení před dočasným výborem;

13. naléhavě žádá členské státy, aby přísně dodržovaly článek 3 Úmluvy OSN proti mučení, a 
zejména zásadu neodmítání, podle níž „žádný stát, jež úmluvu podepsal, nevyhostí, 
neodmítne ani nevydá osobu jinému státu, u něhož existují závažné důvody k domněnce, 
že by daná osoba mohla být podrobena mučení“. kromě jiného vyzývá členské státy, aby 
přehodnotily svůj výklad zásady neodmítání vyjádřené v článku 3;

Pokud jde o využívání evropského vzdušného prostoru a evropských letišť bezpečnostními 
službami třetích států

14. domnívá se, že lze potvrdit, že chicagská konvence byla několikrát porušena, a to stovkou 
letů uskutečněných CIA využívajících vzdušný prostor a letiště členských států, aniž by 
byla splněna povinnost obdržet povolení podle článku 3 této konvence pro přelety států;

15. vyjadřuje lítost nad tím, že žádný členský stát nepřijal postupy, pomocí nichž by ověřoval, 
zda civilní letadla neslouží k cílům neslučitelným s mezinárodně uznávanými normami v 
oblasti lidských práv;

16. považuje evropské právní předpisy o využívání vnitrostátního leteckého prostoru a letišť 
členských států za naprosto nepostačující; zdůrazňuje nutnost stanovení nových 
vnitrostátních, evropských a mezinárodních norem; vyzývá Komisi, aby již nyní navrhla 
směrnici pro dosažení harmonizace vnitrostátních právních předpisů;

Pokud jde o budoucí činnost dočasného výboru
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17. konstatuje, že je nezbytné pokračovat v činnosti dočasného výboru a zpřesnit hodnocení 
příslušných událostí, aby bylo možno potvrdit, že jeden nebo několik států porušily článek 
6 Smlouvy o Evropské unii; zdůrazňuje rovněž, že je vhodné rozšířit pátrání na události a 
země, které v tomto usnesení nejsou výslovně zmíněny;

18. rozhodl tedy, že dočasný výbor bude pokračovat ve své činnosti po zbývající dobu 
řádného ročního funkčního období, aniž jsou dotčena ustanovení článku 175 jednacího 
řádu o případném prodloužení funkčního období;

19. domnívá se, že přípravné legislativní práce na úrovni Evropské unie a Rady Evropy je 
třeba zahájit co nejdříve, aby bylo možno zajistit přiměřenou právní ochranu osobám, 
které spadají pod jurisdikci členských států, a proto, aby byla zajištěna účinná parlamentní 
kontrola zpravodajských služeb jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni;

20. domnívá se, že dočasný výbor by měl rovněž jako výsledek své činnosti navrhnout 
zásady, kterých je třeba se držet, zejména:

- v rámci nových pravidel o výměně informací mezi zpravodajskými službami;

- v rámci dohod se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi pro boj proti 
terorismu;

21. žádá předsednictvo, aby učinilo nezbytná opatření umožňující dočasnému výboru s 
ohledem na velmi specifický charakter jeho činnosti, aby se plně zhostil poslání, které mu 
bylo svěřeno, a až do ukončení jeho činnosti mu poskytl vhodnou výjimku z jednacího 
řádu Parlamentu, zejména v případě:

- počtu odborníků pozvaných na slyšení dočasného výboru, kterým by bylo možno 
proplácet jejich náklady,

- počtu povolených pracovních cest a počtu poslanců v rámci oficiálních delegací 
dočasného výboru;

- vypracování nezkrácené verze zpráv ze slyšení dočasného výboru;

22. vítá činnost Rady Evropy i spolupráci mezi Radou Evropy a dočasným výborem;

23. připomíná Radě i všem jejím členům, a zejména jejímu předsednictví, aby poskytli plnou 
a naprostou pomoc činnosti dočasného výboru v souladu se zásadami řádné spolupráce 
stanovené smlouvami a judikaturou Soudního dvora Evropských společenství;

24. podporuje Komisi, aby i nadále poskytovala podporu dočasnému výboru při všech 
krocích, ke kterým výbor přistoupí;

25. připomíná zásadní důležitost úplné spolupráce s parlamenty členských států, 
přistupujících zemí, kandidátských zemí a přidružených zemí, zejména pak s těmi, které 
pracují na stejném tématu;

°

°        °
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26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a přistupujících zemí, kandidátských zemí a přidružených zemí i Radě 
Evropy a vládě a oběma komorám Kongresu Spojených států amerických.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem předběžné zprávy předložené v tomto dokumentu je načrtnout počáteční a předběžné 
hodnocení dosavadní práce našeho výboru. Současně jsme povinni požádat v souladu s naším 
mandátem, aby naše práce mohla pokračovat až do přirozeného uplynutí 12 měsíční lhůty pro 
práci, neboť váš zpravodaj to požaduje za absolutně nezbytné.

V této první části naší činnosti, v níž jsme mohli ve velké míře využít vynikající práce Dicka 
Martyho v Radě Evropy a práce jejího generálního tajemníka Terryho Davise, jsme se 
přednostně soustředili na zkušenosti některých pravděpodobných obětí mimořádného vydání 
(Abu Omar, Khaled Al Masrí, Maher Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza a „šest 
Alžířanů“ - pět s bosenským občanstvím - kteří byli zatčeni v Bosně a přepraveni do 
Guantanáma). Během našich slyšení jsme vyslechli jejich svědectví (nebo svědectví právníků 
dosud vězněných osob), která byla často obohacena o výsledky vyšetřování probíhajících v 
mnoha zemích. Po rekonstrukci událostí a kontextu, v němž proběhly, jsem dospěli k závěru, 
že po 11. září došlo k podstatnému omezení nástrojů chránících a zaručujících 
dodržování lidských práv. Toto omezení, které zasáhlo také některé uznávané zdroje 
mezinárodního práva, především úmluvu Organizace spojených národů proti mučení, porušilo 
nejen úplný zákaz mučení, ale rovněž výslovný zákaz vydávat zadržené osoby do zemí, v 
nichž existuje riziko, že by mohli být mučeni nebo ponižováni nebo že by s nimi mohlo být 
nehumánně zacházeno.

Velká část naší práce se soustředila na shromažďování informací, dokumentů, odpovědí a 
dalších údajů o praktikách mimořádného vydávání (mimosoudní systém používaný ad hoc za 
účelem boje proti terorismu), o používání mučení a o hypotéze, že CIA využívala tajná vězení 
i v evropských zemích. O každém z těchto bodů nám poskytly hodnotné a přesné informace 
nevládní organizace působící v oblasti lidských práv a zejména zástupci Amnesty 
International a Human Right Watch ( s nimiž jsme se setkali v Bruselu i ve Washingtonu). 
Tato spolupráce společně s dalšími důležitými schůzkami (připomínáme např .tyto osoby: 
zástupce milánského veřejného žalobce Armando Spadaro, bývalý britský velvyslanec Craig
Murray, předsedkyně Human Rights Chamber v Bosně-Hercegovině Michelle Picard, zvláštní 
zpravodaj OSN o mučení Manfred Novak) nám dnes umožňuje považovat za podložené 
otázky, na nichž je založen náš mandát a jež musíme nadále zkoumat.

Zejména co se týče mimořádného vydávání, potvrdilo mnoho zdrojů, které jsme zkoumali 
(někdy důvěrně), že tato praxe byla velmi pravděpodobně v boji proti terorismu používána. Je 
přitom pravděpodobné, že k ní docházelo za tiché či výslovné spolupráce některých 
evropských vlád. V další fázi naší práce musíme v souladu s naším mandátem podrobněji 
prozkoumat úlohu a možnou odpovědnost členských států a přidružených nebo kandidátských 
zemí.

Dvě z misí, které vedl náš výbor proběhly v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a ve 
Spojených státech.

Mise do Skopje posloužila k vyjasnění případu Al Masrího, německého občana zadrženého 
dne 31. prosince 2003 na srbských hranicích a pravděpodobně vězněného po dobu 23 dnů 
přímo ve Skopje předtím, než byl konečně přepraven do Afghánistánu, kde byl vězněn 



PR\617761CS.doc 11/18 PE 372.179v02-00

CS

přibližně 5 měsíců, načež byl propuštěn a vrácen do Německa. Vzhledem k tomu, že 
Al Masrího případ zasluhuje bližší pozornost (mimo jiné navrhujeme uspořádat slyšení s 
německým ministrem zahraničních věcí, s šéfem německé národní bezpečnostní služby a s 
veřejným žalobcem Mnichova, který tento případ vyšetřuje), umožnila nám návštěva ve 
Skopje také získat oficiální verzi pobytu Al Masrího – podle názorů vašeho zpravodaje velmi 
skoupou na informace – v hlavním městě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Mise do Washingtonu, která byla užitečná díky množství a kvalitě uskutečněných schůzek, 
umožnila výboru mimo jiné vyslechnout stanoviska amerického ministerstva zahraničních 
věcí (State Department) a některých členů kongresu o otázkách, jimiž se zabývá náš výbor. 
Získali jsme dojem, zejména po vyslechnutí právního poradce ministerstva Johna Bellingera, 
že Bushova administrativa v boji proti Al-Káidě otevřeně požaduje „volnou ruku“, a to i na 
úkor uznávaného mezinárodního práva a některých mezinárodních úmluv. Váš zpravodaj s 
tímto postojem nesouhlasí a považuje za základní povinnost zajistit dodržování lidských práv 
a respektování lidské důstojnosti jako hodnot, které musí být zaručeny v době míru i v době 
války, a tedy i v souvislosti s bojem proti terorismu.
Náš dojem potvrdily schůzky jak s členy Kongresu z řad demokratů, jako je Ed Markey (autor 
návrhu zákona, který si klade za cíl zakázat vydávání), tak z řad republikánů, jako je Arlen 
Specter (předseda kontrolního výboru pro tajné služby Senátu). Všichni přitom vyjádřili 
vážné obavy pokud jde o důsledky politiky Bushovy administrativy v oblasti lidských práv.

Zvláštní pozornost byla rovněž věnována tématice evropských letů letadel provozovaných 
společnostmi s přímým nebo nepřímým napojením na CIA. Porovnáním údajů získaných od 
Eurocontrolu s údaji Federální letecké správy a z dalších dostupných zdrojů (nevládní 
organizace, novináři, oběti) jsme mohli dospět k rekonstrukci, že od konce roku 2001 do 
konce roku 2005 se uskutečnilo v Evropě více než 1000 mezipřistání, která byla
pravděpodobně řízena CIA. Je jistě možné, že některé z těchto letů byly využity pro vydávání 
vězňů. Na základě prvních hodnocení se zdá být jasné, že mnohé členské státy si vysvětlovaly 
Chicagskou úmluvu způsobem, který váš zpravodaj považuje za přehnaně liberální.

Implicitním a podstatným cílem každé fáze činnosti tohoto výboru, jak nyní, tak do budoucna,
je předejít tomu, aby se v budoucnu v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu neopakovaly 
případy vážného porušování základních práv zaznamenané po 11. září.

Váš zpravodaj připravil v tomto smyslu čtyři pracovní dokumenty: 

§ Základní chronologii posledních 18 měsíců od prvních odhalení v tisku o 
mimořádných vydáváních až do dnes1.

§ Stručná rekonstrukce pravděpodobných případů mimořádného vydání, kterými se 
náš výbor zabýval2.

§ Přehled letů uskutečněných CIA v Evropě týkající se 32 letadel, které patří nebo 
byly skutečně použity - přímo nebo prostřednictvím „front companies“ americkým 
tajným službám (souhrnný přehled o všech letadlech používaných CIA 
následuje)3.

  
1 PE374.338
2 PE374.339
3 PE374.340
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§ Přehled svědectví, která výboru podal bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu 
pan Craig Murray (k němuž jsou připojeny některé dokumenty, v nichž pan 
Murray uvádí používání mučení, jehož byl jako bývalý velvyslanec přímým 
svědkem v Uzbekistánu)1;

  
1 PE374.341
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Příloha 1: TDIP Committee events

DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 December 2005 - Thursday EP Plenary sitting 1: Resolution on presumed use of European countries by the CIA for the 
Transportation and Illegal Detention of Prisoners -TDIP-(P6_TA-PROV(2005)0529
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18 January 2006 - Wednesday 12h00 - 13h00 EP - STR Plenary sitting 2: Decision setting up a temporary committee on TDIP  (P6_TA-PROV(2006)0012

24 January 2006 - Tuesday 08h30 Council of Europe -
Strasbourg

Parliamentary 
Assembly 1:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 1 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) and 
debate in plenary of the Parliamentary Assembly. Follow-up by the secretariat

26 January 2006 - Thursday 09h00 EP - BXL TDIP Committee 1: Constituent meeting  (election of chairman, Carlos COELHO and vice-chairmen, 
Baroness Sarah LUDFORD, Giorgos DIMITRAKOPOULOS, Cem OZDEMIR )

01 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 1:

Provisional calendar of meetings and planning of the provisional report up to June 
2006; Opening and transparency of proceedings; List of personalities/institutions 
to be invited; Committee delegations; Background information, specific studies, 
expertise

08 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 2: Agreement on a work program to be adopted by the Committee on 13 February 
2006

13 February 2006 - Monday 19h00 - 21h00 EP - STR TDIP Committee 2: 
Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Adoption of the 
calendar of meetings and of the TDIP work programme until 30 June 2006; 
presentation by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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14 February 2006 - Tuesday 14h30 - 15h00 EP-STR Press conference 1: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Start of the 
committee proceedings

9h00 - 12h00 Joanne MARINER, Human Rights Watch; Anne FITZGERALD, Amnesty 
International; Tony BUNYAN, Statewatch

23 February 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 3:

Armando SPATARO, Prosecutor (Milan); Dick MARTY, Council of Europe
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 h00 - 17h30 TDIP Committee 4:
Generale Nicolò POLLARI, Italian Intelligence and Security Services (in 
camera); Anne-Marie LIZIN, President of the Senate of Belgium; Jean Claude 
DELEPIERE, Chairman of the Permanent Committee R6 March 2006 - Monday

17h30 - 18h30

EP - BXL

Steering group 3: Treatment of confidential information; Organisation of TDIP Committee work

11h45 - 13h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 2:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 7 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) with the 
participation of Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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13 March 2006 - Monday

21h00 - 22h30 EP - STR TDIP Committee 5: Khaled EL MASRI (German citizen), alleged victim and his lawyer, Manfred 
GNJIDIC

15h00 - 18h00 TDIP Committee 6: Stephen GREY, journalist (free lancer); Guido OLIMPIO and Paolo BIONDANI, 
journalists from Il corriere della sera (IT)

21 March 2006 - Tuesday

18h00 - 19h00

EP - BXL

Steering group 4: Delegations to FYROM and USA; Programme of future Committee meetings; 
Organisation of TDIP Committee meetings

23 March 2006 - Thursday 15h00 - 18h00 EP - BXL TDIP Committee 7: 
Maher ARAR (Canadian citizen) alleged victim and his lawyers, Lorne 
WALDMAN and Marlys EDWARDH; Kjell JÖNSSON, lawyer of Mohammed 
EL-ZARY (Egyptian citizen) alleged victim
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

21h00 - 22h15 TDIP Committee 8: Preparation of the draft interim report (2006/2027 (INI))
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3 April 2006 - Monday

22h15 - 22h35

EP - STR

Steering group 5: Delegations to FYROM and USA; Treatment of confidential information 
('Eurocontrol') 

11 April 2006 - Tuesday from 8h30 Council of Europe -
STR

Parliamentary 
Assembly 3:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 4 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states) Follow-up by the secretariat

9h30 - 12h30 Craig MURRAY, former UK ambassador to Uzbekistan; Gijs DE VRIES, 
EU' Counter-Terrorism Coordinator

20 April 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 9: Matías VALLES, journalist from "Diario de Mallorca"; Edward 
HORGAN, former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish 
Army

25 April 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 10: 

Examination of the draft interim report; Stephen H. OLESKEY, Consel 
for Six Cititzens of Bosnia and Herzegovina Imprisoned at Guantanamo 
Bay; Srdjan DIZDAREVIC, President of  the Helsinki Committee for 
Human Rights in Bosnia and Herzegovina; Michele PICARD, former 
President of the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina

26 April 2006 - Wednesday 11h00 - 12h00 EP - BXL Press conference 2: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Presentation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

27 April 2006 - Thursday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee: (cancelled because of the delegation to Skopje)
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

27 April 2006 - Thursday (afternoon) 
/ 29 April 2006 - Saturday (morning)                 *** Skopje - FYROM

Delegation TDIP 1:
Skopje (FYROM) 
(Sylvia-Yvonne 
KAUFMANN [acting 
chair], Giovanni Claudio 
FAVA, Wolfgang 
KREISSL-DÖRFLER, 
Raül ROMEVA I 
RUEDA, Ryszard 
CZARNECKI)   

Bancko CRVENKOVSKI, President of the Republic; Radmila 
SEKERINSKA, Deputy Prime Minister; Slobodan CASULE, Member of 
the Parliament; Siljan AVRAMOVSKI, Deputy Director of the Security 
and counter-Intelligence Directorate; Ljubomi MIHAILOVSKI, Minister 
of Interior; Ljupco JORDANOVSKI, President of the Assembly; Karolina 
RISTOVA-ASTERUD, President of the Parliament's EU Affairs 
Committee; Tenta ARIFI, President of the Parliament's Foreing Affairs 
Committee; Ganka SAMOILOVSKA CVETANOVA, Member of 
Parliament; Mirjana NAJCEVSKA, President of the Macedonian Helsinki 
Committee; Esad RAHIC, President of the Parliamentary Committee for 
Defence and Security; Stojan ANDOV, President of the Human Rights 
Parliamentary Committee; Zvonimir JANKULOVSKI, Securtity expert

28 April 2006 - Friday 19h30 - 20h00 Skopje - FYROM Press conference 3: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

14h30 EP - BXL Informal meeting between Javier SOLANA with the Steering group

02 May 2006 - Tuesday
15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 11: Javier SOLANA, EU High Representative for the CFSP; Alvaro GIL-

ROBLES, Council of Europe's former Human Rights Commissioner

9h30 - 12h30 Exchange of views on the draft interim report (2006/2027 (INI)); Manfred 
NOWAK, United Nations Special Rapporteur on Torture

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 12: 

Mats MELIN, Swedish Chief Parliamentary Ombudsman04 May 2006 - Thursday

12h30 - 13h15 EP - BXL Press conference 4: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

08 May 2006 - Monday (evening) /                                            
12 May 2006 - Friday (morning) *** Washington (USA)

Delegation TDIP 2: 
Washington (USA)  
(Carlos COELHO, 
Baroness Sarah 
LUDFORD, Cem 
ÖZDEMIR, Giovanni 
Claudio FAVA, Jas 
GAWRONSKI, Jose-
Ingnacio SALAFRANCA 
SÁNCHEZ-NEYRA, 
Wolfgang KREISSL-
DÖRFLER, Giulietto 
CHIESA, Jean 
LAMBERT, Giusto 
CATANIA, Konrad 
SZYMANSKI, Miroslaw 
PIOTROWSKI, Roger 
HELMER)

John BRUTON, Head of the European Commission Delegation; Scott 
HORTON, Chair of the committee on International Law; Margaret L. 
SATTERTHWAITE, Assistant Professor of Clinical Law and Faculty 
Director; Barbara OLSHANSKY, Director and Counsel (Guantanamo 
Global Justice Initiative); Elisa MASSIMINO, Director of the 
Washington, D.C. Office (Human Rights First);  Angela COLAIUTA, 
Center for Victims of Torture, John BRADSHAW, Open Society Policy 
Center, Smita BARUAH, Phisicians for Human Rights, Jumana MUSA, 
Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice; 
Jonathan SIFTON, Counterterrorism Researcher, Jennifer DASKAL, US 
Advocacy Director; Representative Robert WEXLER (D-Florida); Dan 
FRIED, Assistant Secretary of State, John BELLINGER, Departament of 
State's Legal Adviser; Steven M. WATT, Staff Attorney Ann BEESON, 
Associate Legal Director, Chris ANDERS, Legislative Counsel; Senator 
Arlen SPENCER (R) Pennsylvania; Senator Richard DURBIN (D) 
Illinois; Congressman Ed MARKEY (D) Massachusetts; James 
WOOLSEY (Former CIA Director 1993-1995); Austrian Ambassador Eva 
NOWOTNY

11 May 2006 - Thursday 17h30 - 18h15
Commission 
Delegation 

Washington (USA)
Press conference 5: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 

Outcome of the delegation to USA

15 May 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 13: 

Exchange of views on the Research Note on the international law 
concerning the prohibition of torture presented by a representative of the 
Legal Service of the EP; Report on the TDIP committee delegation to 
USA (Washington, 8 to 12 May 2006)

16 May 2006 - Tuesday 12h00 Deadline for submission of the amendments to the draft interim report 
(Committee's Secretariat)
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17 May 2006 - Wednesday 11h00 - 11h30

EP - STR 

Press conference 6: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporeur: 
Outcome of the delegation to USA

30 May 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 14:
Exchange of views on the study of the EU Nerwork of Independent 
Expertise; Exchange of views on the amendements to the draft interim 
report (2006/2027 (INI));
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

01 June 2006 - Thursday EP - BXL TDIP Committee: (cancelled by a committee decision)

07 June 2006 - Wednesday from 09h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 4:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 3 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states: Consideration of a draft report and vote on a draft resolution and a 
draft recommendation)

12 June 2006 - Monday 19h00 - 20h30 TDIP Committee 16: Vote of the draft interim resolution in the Committee (2006/2027 (INI))
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13 June 2006 - Tuesday to be confirmed

EP - STR 

Press conference 7: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the draft interim resolution in the Committe

27 June 2006 - Tuesday from 10h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 5:

Plenary of the Parliamentary Assembly, 3rd part of 2006 Ordinary Session  
(Point 2 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe 
member states; Statement by Franco FRATTINI, Vice-President of the 
European Commission; Statement by Giovanni Claudio FAVA, 
rapporteur; vote on Legal Affairs and Human Rights Committee's report)

03 July 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 17: Exchange of views with Dick MARTY, Council of Europe

Plenary sitting 3: Debate and vote of the interim resolution (2006/2027 (INI))
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05/06 July 2006 to be confirmed

EP - STR 

Press conference 8: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the interim resolution in Plenary


