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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1061/2012, ko „Amnesty International” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Massimo Vitti un kam pievienoti 8124 paraksti, par 
to, ka netiek izmeklētas Amerikas Savienoto Valstu Eiropā īstenotās 
pārsūtīšanas un apcietināšanas programmas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs „Amnesty International” vārdā pauž bažas par to, ka Eiropas valstu 
valdības atsakās izmeklēt liecības par iesaistīšanos ASV īstenotajās pārsūtīšanas un slepenās 
apcietināšanas programmās. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu aizstāvēt 
cilvēktiesības, mudinot veikt neatkarīgu, objektīvu, rūpīgu un efektīvu šo programmu 
izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisija ir vairākkārt atzinusi, ka šāda prakse, kas tiek uzskatīta kā „pārsūtīšana” un slepena 
apcietināšana, ietver nopietnus pamattiesību pārkāpumus. Dalībvalstu pienākums ir uzsākt vai 
turpināt visaptverošu, neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu, lai noskaidrotu patiesību saistībā 
ar šo praksi. Tas ir pozitīvs pienākums, kas noteikts Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Šādas 
izmeklēšanas mērķis ir nodrošināt atbildības uzņemšanos par šādu praksi un ļaut upuriem 
saņemt kompensāciju. Šo otro minēto principu nesen apstiprināja Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
lūgumraksta iesniedzēja minētajā lietā.

Komisijas prioritāte ir nodrošināt, ka šāda prakse turpmāk nekad netiek īstenota. Pamattiesību 
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ievērošana ir nozīmīga veiksmīgas pretterorisma politikas sastāvdaļa. Šāda politika un 
pamattiesību ievērošana nav savstarpēji nesavienojama, bet gan viena otru papildina un 
savstarpēji nostiprina. Lai gan pretterorisma un valsts drošības jautājumi jāizskata slepeni, 
slepenība nekad nedrīkst būt svarīgāka par pamattiesībām vai ierobežot valstu pienākumus 
izmeklēt nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus.

Pēdējos gados Eiropas Savienība ir pieņēmusi un īstenojusi vairākus instrumentus, kas 
nostiprina tās kolektīvās spējas cīņā pret terorismu, pilnīgā saskaņā ar pamattiesībām. Saistībā 
ar to Eiropas apcietināšanas orderis starp dalībvalstīm veido efektīvu un neatkarīgu tiesu 
sadarbības mehānismu. Tas attiecas arī uz tādiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un 
Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuriem precizē un saskaņo tiesisko regulējumu attiecībā 
uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās ar ES transatlantiskajiem partneriem. Komisija ir 
apņēmusies nodrošināt, ka visas dalībvalstis patiešām izmanto visus attiecīgos ES 
instrumentus, kur tie ir pieejami, kā arī to, ka dalībvalstis, izmantojot šos instrumentus, ievēro 
Pamattiesību hartu.

Secinājums

Komisija turpinās pievērst īpašu uzmanību Pamattiesību hartas ievērošanai un pareizai 
piemērošanai Eiropas Savienības atbilstošo uzraudzības mehānismu kontekstā.

Saistībā ar to 2013. gada martā priekšsēdētāja vietniece Viviane Reding un komisāre Cecilia 
Malmström ir nosūtījušas visām 27 dalībvalstīm vēstuli, kurā atgādināti iepriekš minētie 
principi.


