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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1061/2012 του Massimo Vitti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Διεθνούς Αμνηστίας, φέρουσα άλλες 8.124 υπογραφές, σχετικά με τη μη 
διεξαγωγή ερευνών για τα προγράμματα παράδοσης και κράτησης ατόμων 
που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της Διεθνούς Αμνηστίας, εκφράζει τον προβληματισμό του 
σχετικά με την άρνηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διερευνήσουν εικαζόμενη εμπλοκή 
των Ηνωμένων Πολιτειών στα προγράμματα παράδοσης και μυστικής κράτησης ατόμων. Οι 
αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προασπίσει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα απαιτώντας τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, αμερόληπτης, εξονυχιστικής και 
αποτελεσματικής έρευνας σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή σταθερά υποστηρίζει ότι οι πρακτικές όπως η «παράδοση» και μυστική κράτηση 
συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να ξεκινούν ή συνεχίζουν ενδελεχείς, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες προς 
εξακρίβωση της αλήθειας σε σχέση με τις πρακτικές αυτές. Πρόκειται για μια θετική 
υποχρέωση, η οποία προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Σκοπός των ερευνών αυτών είναι να προβλέπεται λογοδοσία γι’ αυτού του είδους τις 
πρακτικές και να μπορούν τα θύματα να τυγχάνουν αποζημίωσης. Αυτή η τελευταία αρχή 
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην 



PE513.210v01-00 2/2 CM\939035EL.doc

EL

υπόθεση που παραπέμπει ο αναφέρων. 

Αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής να φροντίσει να μην σημειωθούν ποτέ στο μέλλον 
αυτού  του είδους οι πρακτικές. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί 
ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας.  
Αυτού του είδους οι πολιτικές και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν αποκλείουν 
το ένα το άλλο. Ενώ τα ζητήματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εθνικής 
ασφάλειας απαιτούν λεπτό χειρισμό, το απόρρητο δεν μπορεί ποτέ να έχει την προτεραιότητα 
έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ή να περιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών να 
ερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε και χρησιμοποίησε αρκετά μέσα που 
ενισχύουν της συλλογική της ικανότητα για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σεβόμενη 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σχετικά με το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης καθιερώνει  ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο ένδικο μέσο συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών. Το ίδιο ισχύει και για τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποσαφηνίζουν και ενοποιούν το νομικό πλαίσιο της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τους διατλαντικούς εταίρους της ΕΕ.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πλέον 
όλα τα σχετικά ενωσιακά μέσα στις περιπτώσεις που αυτά είναι διαθέσιμα, και επί πλέον, ότι 
τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω μέσα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό και την ορθή εφαρμογή 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των κατάλληλων μέσων 
παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς τούτο, εστάλη επιστολή από την Αντιπρόεδρο Reding και τον Επίτροπο Malmström  
προς τα 27 κράτη μέλη το Μάιο 2013 υπενθυμίζοντάς τους τις προαναφερθείσες αρχές.


