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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1061/2012, ingediend door Massimo Vitti (Italiaanse 
nationaliteit), namens Amnesty International, gesteund door 8124 
medeondertekenaars, over het feit dat geen onderzoek wordt verricht naar 
de onder leiding van de Verenigde Staten in Europa uitgevoerde uitleverings-
en detentieprogramma´s

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft namens Amnesty International uiting aan zijn bezorgdheid over de weigering 
van Europese regeringen om onderzoek in te stellen naar vermeende betrokkenheid bij de 
onder leiding van de Verenigde Staten uitgevoerde uitleverings- en detentieprogramma´s. 
Indieners vragen het Europees Parlement om de mensenrechten te waarborgen door aan te 
dringen op een onafhankelijk, onpartijdig, diepgaand en effectief onderzoek naar deze 
programma´s.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

De Commissie staat al langer op het standpunt dat praktijken van “uitlevering” en geheime 
detentie een ernstige inbreuk vormen op de grondrechten. Lidstaten zijn gehouden om een 
diepgaand, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te starten of voort te zetten teneinde de 
waarheid omtrent deze praktijken vast te stellen. Dit is een verplichting om te handelen, 
gegrond op de Europese Conventie van de Rechten van de Mens. Dergelijke onderzoeken 
beogen de verantwoordelijkheid voor zulke praktijken vast te stellen en slachtoffers de 
mogelijkheid te bieden om schadevergoeding te verkrijgen. Laatstgenoemd beginsel is 



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

NL

onlangs door het Europees Hof van de Rechten van de Mens bevestigd, in een zaak waar de 
indiener naar verwijst.

Het is een prioriteit van de Commissie om te zorgen dat dergelijke praktijken in de toekomst 
niet meer voorkomen. De eerbiediging van de grondrechten is van essentieel belang voor een 
geslaagd terrorismebestrijdingsbeleid; Dergelijk beleid en eerbied voor de grondrechten 
sluiten elkaar niet uit maar zijn complementaire en elkaar versterkende doelstellingen. 
Kwesties op het gebied van terrorismebestrijding moeten weliswaar met de nodige 
omzichtigheid worden behandeld, maar geheimhouding moet nimmer de voorrang krijgen 
boven de bescherming van de grondrechten en kan de verplichtingen van de staten om 
ernstige inbreuken op grondrechten te onderzoeken niet inperken.

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie verschillende instrumenten aangenomen en 
ingevoerd om de gezamenlijke capaciteit te vergroten in de strijd tegen het terrorisme, met 
volledige inachtneming van de grondrechten. In dit verband vormt het Europese 
aanhoudingsbevel een doelmatig en onafhankelijk juridisch samenwerkingsmechanisme 
tussen de lidstaten. Dit geldt ook voor overeenkomsten tussen de Europese Unie en de 
Verenigde Staten die het wettelijk kader voor de juridische samenwerking met de trans-
Atlantische partners op het gebied van criminaliteit verhelderen en stroomlijnen.

De Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat alle lidstaten van alle beschikbare 
relevante EU-instrumenten gebruik maken en voorts dat zij, als zij deze instrumenten inzetten, 
het Handvest van de grondrechten naleven.

Conclusie

De Commissie zal in het kader van de van toepassing zijnde toezichtsmechanismen van de 
Europese Unie aan deze kwestie en aan de correcte toepassing van het Handvest van de 
grondrechten haar bijzondere aandacht blijven besteden.

In dit verband heeft de vicevoorzitter Reding en het lid van de Commissie Malmström in 
maart 2013 een brief gezonden aan alle 27 lidstaten waarin aan de bovenbeschreven 
beginselen herinnerd wordt.


