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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1061/2012 af Massimo Vitti, italiensk statsborger, for "Amnesty 
International", og 8124 medunderskrivere, om manglende efterforskning af 
udleverings- og tilbageholdelsesprogrammer, der udøves af USA i Europa

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker på vegne af Amnesty International bekymring over, at de europæiske 
regeringer afviser at efterforske påstanden om involvering i de hemmelige udleverings- og 
tilbageholdelsesprogrammer, som udøves af USA. Andrageren beder Europa-Parlamentet om 
at sikre menneskerettighederne ved at slå kraftigt til lyd for en uafhængig, uvildig, grundig og 
effektiv efterforskning af disse programmer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionen har konsekvent fastslået, at praksisser, der betegnes som "overførsler”, og 
hemmelige tilbageholdelser udgør en alvorlig krænkelse af de grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne har pligt til at iværksætte eller fortsætte dybdegående, uafhængige og 
upartiske undersøgelser med henblik på at få sandheden bragt frem i lyset i forhold til sådanne 
praksisser.  Dette er en positiv forpligtelse, der stammer fra den europæiske 
menneskerettighedskonvention.  Disse undersøgelser har til formål at fastlægge ansvaret for 
sådanne praksisser og gøre det muligt for ofrene at opnå erstatning. Sidstnævnte princip blev 
for nylig bekræftet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i det tilfælde, som 
andrageren har henvist til. 
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Det er en prioritet for Kommissionen at sikre, at en sådan praksis aldrig forekommer i 
fremtiden. Respekten for de grundlæggende rettigheder udgør et væsentligt element i 
vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker. Sådanne politikker og respekten for de 
grundlæggende rettigheder udelukker ikke hinanden, men udgør komplementære og gensidigt 
forstærkende mål. Selv om spørgsmål om terrorbekæmpelse og national sikkerhed kræver 
følsom håndtering, bør hemmeligholdelse aldrig gives prioritet over de grundlæggende 
rettig h e d e r  eller begrænse landenes forpligtelse til at undersøge alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser.

I de seneste år har Den Europæiske Union vedtaget og gennemført adskillige instrumenter, 
som styrker den kollektive kapacitet i kampen mod terrorisme, i fuld overensstemmelse med 
de grundlæggende rettigheder.  I denne forbindelse udgør den europæiske arrestordre en 
effektiv og uafhængig retlig mekanisme for samarbejde mellem medlemsstaterne. Dette 
gælder også for aftaler mellem Den Europæiske Union og USA, som præciserer og forener 
den juridiske ramme for retligt samarbejde i straffesager med EU’s transatlantiske partnere.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at alle medlemsstaterne faktisk anvender alle de 
relevante EU-instrumenter, der er tilgængelige, og endvidere, at medlemsstaterne overholder 
chartret om grundlæggende rettigheder, når de bruger disse instrumenter.

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte med at være særlig opmærksom på, at chartret om grundlæggende 
rettigheder overholdes og anvendes korrekt i forbindelse med Den Europæiske Unions 
relevante overvågningsmekanismer.

Med dette for øje har næstformand Viviane Reding og kommissær Cecilia Malmström i marts 
2013 sendt en skrivelse til alle 27 medlemsstater med henblik på at erindre disse om de 
ovenævnte anførte principper.


