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Tárgy: Massimo Vitti olasz állampolgár által az Amnesty International nevében 
benyújtott 1061/2012. számú, 8124 aláírást tartalmazó petíció az Egyesült 
Államok által Európában működtetett kiadatási és fogva tartási programok 
kivizsgálásának elmaradásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Amnesty International nevében aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
az európai kormányok elutasították az Egyesült Államok által működtetett kiadatási és titkos 
fogva tartási programokban való állítólagos közreműködésük kivizsgálását. A petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat azáltal, 
hogy e programok független, elfogulatlan, alapos és hatékony vizsgálatát sürgeti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság mindig is úgy vélte, hogy a „kiadatásként” említett gyakorlatok és a titkos fogva 
tartás különösen súlyosan sérti az alapvető jogokat. A tagállamok kötelessége, hogy alapos, 
független és pártatlan vizsgálatokat kezdeményezzenek és folytassanak az ilyen 
gyakorlatokkal összefüggő igazság kiderítése érdekében. Ez tevőleges kötelezettség, amely az 
emberi jogok európai egyezményéből következik. Ezen vizsgálatok célja az, hogy 
elszámoltathatóvá tegye az ilyen gyakorlatokat, és lehetővé tegye, hogy az áldozatok 
kártérítést kapjanak. A petíció benyújtója által említett esetben ez utóbbi elvet hagyta jóvá az 
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Európai Emberi Jogi Bíróság a közelmúltban. 

Az Európai Bizottság prioritásai közé tartozik annak biztosítása, hogy a jövőben ilyen 
gyakorlat soha ne forduljon elő. A terrorizmusellenes politikák sikerének központi eleme az 
alapvető jogok tiszteletben tartása. Ezek a politikák és az alapvető jogok tiszteletben tartása 
nem kölcsönösen kizáró, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő célok. Bár a 
terrorizmus elleni küzdelem és a nemzeti biztonság kérdését körültekintően kell kezelni, a 
titoktartás soha nem élvezhet elsőbbséget az alapvető jogokkal szemben, vagy korlátozhatja 
az államok súlyos emberi jogi jogsértések kivizsgálására irányuló kötelezettségeit.

Az Európai Unió az utóbbi években számos olyan jogi eszközt fogadott el és hajtott végre, 
amelyek – az alapvető jogokkal teljes összhangban – erősítik kollektív kapacitását a 
terrorizmus elleni harcban. E tekintetben az európai elfogatóparancs a tagállamok közötti 
együttműködés hatékony és független jogi mechanizmusát hozza létre. Ez igaz az Európai 
Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodásokra is, amelyek egyértelműsítik és 
egységesítik az EU transzatlanti partnereivel büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés jogi keretét.

A Bizottság határozott szándéka annak biztosítása, hogy minden tagállam ténylegesen 
használja az összes vonatkozó uniós eszközt, ahol ezek rendelkezésre állnak, továbbá hogy a 
tagállamok az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban használják ezen eszközöket.

Következtetés

A Bizottság továbbra is különös figyelmet fordít az Alapjogi Chartának az Európai Unió 
megfelelő ellenőrző mechanizmusainak keretében történő betartására és helyes alkalmazására.

Erre tekintettel Viviane Reding alelnök és Cecilia Malmström biztos a 27 tagállamnak 2013 
márciusában írt levelében emlékeztet a fent említett elvekre.


