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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1061/2012, którą złożył Massimo Vitti (Włochy) w imieniu 
Amnesty International, z 8124 podpisami, w sprawie braku dochodzenia 
dotyczącego programów wydawania i przetrzymywania osób 
realizowanych przez Stany Zjednoczone w Europie

1. Streszczenie petycji

W imieniu Amnesty International składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku 
z odmową zbadania przez europejskie rządy zarzutów dotyczących udziału w programach 
wydawania i tajnego przetrzymywania, które były realizowane przez Stany Zjednoczone. 
Składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie praw człowieka 
poprzez niezależne, bezstronne, dogłębne i skuteczne dochodzenia w sprawie tych 
programów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Komisja konsekwentnie twierdzi, że praktyki określone jako „wydawanie i tajne 
przetrzymywanie” stanowią poważne naruszenia praw podstawowych. Państwa członkowskie 
mają obowiązek wszczęcia lub kontynuowania dogłębnych, niezależnych i bezstronnych 
dochodzeń w celu ustalenia prawdy w odniesieniu do takich praktyk. Jest to zobowiązanie do 
działania wynikające z europejskiej konwencji praw człowieka. Takie dochodzenia mają na 
celu ustalenie odpowiedzialności za tego rodzaju praktyki i umożliwienie ofiarom uzyskania 
zadośćuczynienia. Ta ostatnia zasada została ostatnio potwierdzona przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w sprawie, do której odnosi się składający petycję. 
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Dla Komisji priorytetowe znaczenie ma zapewnienie, aby takie praktyki nie miały miejsca w 
przyszłości. Poszanowanie praw podstawowych stanowi czynnik o zasadniczym znaczeniu 
dla powodzenia polityki zwalczania terroryzmu. Taka polityka i poszanowanie praw 
podstawowych nie stoją ze sobą w sprzeczności, lecz są celami wzajemnie się 
uzupełniającymi i wzmacniającymi. Choć kwestie związane ze zwalczaniem terroryzmu i 
bezpieczeństwem narodowym wymagają poufnego traktowania, zachowywanie tajności nie 
powinno być ważniejsze niż prawa podstawowe lub ograniczać odpowiedzialności państwa za 
przeprowadzenie dochodzenia w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka.

W ostatnich latach Unia Europejska przyjęła i wdrożyła wiele instrumentów poprawiających 
jej łączny potencjał w walce z terroryzmem, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. 
Europejski nakaz aresztowania tworzy w tym kontekście skuteczny i niezależny mechanizm 
współpracy sądowej między państwami członkowskimi. Dotyczy to również porozumień 
między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, które uściślają i ujednolicają ramy 
prawne dla współpracy sądowej w sprawach karnych z transatlantyckimi partnerami UE.

Komisja jest zdecydowana zapewnić rzeczywiste stosowanie przez wszystkie państwa 
członkowskie wszelkich stosownych instrumentów UE, przypadku, gdy są one dostępne, a 
ponadto przestrzeganie przez państwa członkowskie Karty praw podstawowych podczas 
korzystania z tych instrumentów.

Podsumowanie

Komisja będzie dalej zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie i poprawne stosowanie 
Karty praw podstawowych w kontekście stosownych mechanizmów monitorujących Unii 
Europejskiej.

W związku z tym wiceprzewodnicząca Reding i komisarz Malmström wystosowały w marcu 
2013 r. pismo do wszystkich 27 państw członkowskich przypominające o powyżej 
przedstawionych zasadach.


