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Tema: Peticija Nr. 1061/2012 dėl nepakankamo Jungtinių Amerikos Valstijų 
vykdomų asmenų perdavimo kitoms šalims ir slapto jų kalinimo Europoje 
programų tyrimo, kurią pateikė Italijos pilietis Massimo Vitti organizacijos 
„Amnesty International“ vardu, su 8 124 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas organizacijos „Amnesty International“ vardu reiškia susirūpinimą dėl 
Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atsisakymo ištirti galimą dalyvavimą 
įgyvendinant Jungtinių Amerikos Valstijų vykdomas asmenų perdavimo kitoms šalims ir 
slapto jų kalinimo programas. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento apginti žmogaus 
teises ir šiuo tikslu primygtinai paraginti atlikti nepriklausomus, objektyvius, nuodugnius ir 
veiksmingus šių programų tyrimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisija visada laikėsi nuomonės, kad vadinamoji asmenų perdavimo kitoms šalims ir 
slapto jų kalinimo praktika yra didelis pagrindinių teisių pažeidimas. Valstybės narės turi 
pradėti arba tęsti nuodugnius, nepriklausomus ir objektyvius tyrimus, kad būtų išsiaiškinta 
tiesa apie šią praktiką. Tai – pozityvi Europos žmogaus teisių konvencijoje nustatyta pareiga. 
Atliekant tokius tyrimus siekiama nustatyti, kas turi prisiimti atsakomybę už tokią praktiką, ir 
padėti nukentėjusiems asmenims gauti žalos atlyginimą. Peticijos pateikėjo nurodytu atveju 
pastarąjį principą neseniai patvirtino Europos žmogaus teisių teismas.
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Komisijos prioritetas – užtikrinti, kad ateityje tokia praktika daugiau niekada nepasikartotų. 
Pagarba pagrindinėms teisėms yra esminė veiksmingos kovos su terorizmu politikos dalis. 
Tokia politika ir pagarba pagrindinėms teisėms yra ne tarpusavyje nesuderinami, o vienas kitą 
papildantys ir stiprinantys tikslai. Nors kovos su terorizmu ir nacionalinio saugumo klausimus 
reikia nagrinėti delikačiai, niekada nereikėtų teikti pirmenybės slaptumui pagrindinių teisių 
atžvilgiu arba riboti valstybių įsipareigojimų ištirti didelius žmogaus teisių pažeidimus.

Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje buvo patvirtinta ir įgyvendinta keletas priemonių, 
kuriomis sustiprinti bendri Sąjungos pajėgumai kovoti su terorizmu visapusiškai atsižvelgiant 
į pagrindines teises. Šiuo požiūriu pagal Europos arešto orderį nustatytas veiksmingas ir 
nepriklausomas teisminis valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo mechanizmas. Tai taip 
pat pasakytina apie Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimus, kuriuose 
aiškiau apibrėžtas ir suvienodintas teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose su ES 
transatlantiniais partneriais teisinis pagrindas.

Komisija yra pasiryžusi užtikrinti, kad visos valstybės narės iš tikrųjų naudotųsi visomis 
esamomis atitinkamomis ES priemonėmis ir kad jos, taikydamos šias priemones, laikytųsi ES 
pagrindinių teisių chartijos nuostatų.

Išvada

Komisija ir toliau itin daug dėmesio skirs tam, kad taikant atitinkamas Europos Sąjungos 
stebėsenos priemones būtų laikomasi ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų ir kad jos būtų 
taikomos tinkamai.

Šiuo požiūriu 2013 m. kovo mėn. Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir Komisijos 
narė C. Malmström visoms 27 ES valstybėms narėms išsiuntė laišką, kuriame priminė 
pirmiau išdėstytus principus.“


