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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1061/2012, внесена от Massimo Vitti, с италианско гражданство, от 
името на Амнести Интернешънъл, подкрепена с 8124 подписа, относно 
липсата на разследване в програмите за извънредно предаване и задържане, 
ръководени от Съединените Американски Щати в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, от името на Амнести Интернешънъл, изразява загриженост 
относно отказа на европейските правителства да разследват предполагаемо участие в 
програмите за извънредно предаване и тайно задържане, ръководени от Съединените 
Американски Щати. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да 
подкрепи човешките права, като изиска независими, безпристрастни, цялостни и 
ефективни разследвания на тези програми.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 април 2013 г..

Комисията непрестанно поддържа становището, че практики, посочвани като 
„извънредно предаване” и тайно задържане, представляват сериозно нарушение на 
основните права. Държавите членки са длъжни да започнат или да продължат 
провеждането на задълбочени, независими и безпристрастни разследвания, за да 
установят истината по отношение на тези практики. Това е положително задължение, 
произтичащо от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Подобни 
разследвания целят да бъде създадена отчетност за подобни практики, както и да се 
даде възможност на жертвите да получат обезщетение.  Този последен принцип беше 
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неотдавна потвърден от Европейския съд по правата на човека, по делото, на което се 
позовава вносителят на петицията. 

За Комисията е от приоритетно значение подобни практики да се не повтарят в бъдеще. 
Зачитането на основните права е съществен елемент от успеха на политиките за борба 
срещу тероризма.  Тези политики и зачитането на основните права не се изключват 
взаимно, а се допълват и взаимно укрепват целите си. Докато въпросите за борбата 
срещу тероризма и националната сигурност налагат деликатно боравене с материята, то 
секретността не следва никога да вземе превес над основните права или да ограничава 
задълженията на държавата да разследва сериозните нарушения на правата на човека.

През последните години Европейският съюз прие и приложи редица инструменти, 
които укрепват неговия колективен капацитет в борбата срещу тероризма, при пълно 
зачитане на основните права. В тази връзка европейската заповед за арест установява 
ефикасен и независим съдебен механизъм за сътрудничество между държавите членки. 
Това важи също за споразуменията между Европейския съюз и САЩ, които разясняват 
и уеднаквяват правната рамка за съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси с трансатлантическите партньори на ЕС.

Комисията е решена да гарантира, че всички държави членки понастоящем използват 
всички съответни инструменти на ЕС, когато такива съществуват, и освен това, че 
държавите членки спазват Хартата на основните права при използването на тези 
инструменти.

Заключение

Комисията ще продължи да обръща специално внимание на зачитането и правилното 
прилагане на Хартата на основните права във връзка с подходящите механизми за 
наблюдение на Европейския съюз.

В тази връзка през март 2013 г. до 27-те държави членки беше изпратено от заместник-
председателя Рединг и члена на Комисията Малстрьом, с което се припомнят 
принципите, както е посочено по-горе 


