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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1061/2012, adresată de Massimo Vitti, de cetățenie italiană, în 
numele Amnesty International, însoțită de 8 124 de semnături, privind 
neefectuarea unei anchete în cazul programelor de extrădare și detenție 
derulate de Statele Unite în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în numele Amnesty International, își exprimă îngrijorarea cu privire la refuzul 
guvernelor europene de a investiga presupusa implicare în programele de extrădare și detenție 
secretă derulate de Statele Unite. Petiționarul solicită Parlamentului European să respecte 
drepturile omului prin solicitarea unor investigații independente, imparțiale, amănunțite și 
eficiente asupra acestor programe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Comisia a susținut în mod constant faptul că practicile de „extrădare” și detenție secretă 
constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Statele membre sunt obligate să 
înceapă sau să continue anchete aprofundate, independente și imparțiale pentru stabilirea 
adevărului în legătură cu aceste practici. Aceasta este o obligație pozitivă care decurge din 
Convenția europeană a drepturilor omului. Asemenea investigații vizează stabilirea 
responsabilității pentru astfel de practici și sprijinirea victimelor în obținerea de compensații.
Acest ultim principiu a fost confirmat recent de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
în cauza menționată de petiționar.
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Comisia trebuie să se asigure cu prioritate că aceste practici nu vor mai avea loc în viitor. 
Respectarea drepturilor fundamentale este un element fundamental al politicilor eficiente de 
combatere a terorismului. Asemenea politici și respectarea drepturilor fundamentale nu se 
exclud reciproc, ci sunt complementare și își susțin reciproc obiectivele. Deși rezolvarea 
problemelor legate de securitate are un caracter sensibil, natura sa confidențială nu ar trebui să 
prevaleze niciodată asupra drepturilor fundamentale și nici să limiteze obligațiile statelor de a 
investiga încălcările grave ale drepturilor omului.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat și a pus în aplicare o serie de instrumente care 
consolidează capacitatea sa colectivă în combaterea terorismului, respectând totodată pe 
deplin drepturile fundamentale. În acest sens, mandatul european de arestare stabilește un 
mecanism judiciar eficient și independent de cooperare între statele membre. Acest lucru este 
valabil și în cazul acordurilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, 
acorduri care clarifică și armonizează cadrul juridic al cooperării judiciare în materie penală 
cu partenerii transatlantici ai UE.

Comisia este hotărâtă să se asigure că toate statele membre folosesc în mod efectiv toate 
instrumentele relevante ale UE, atunci când acestea sunt disponibile, și că statele membre 
respectă Carta drepturilor fundamentale atunci când utilizează aceste instrumente.

Concluzii

Comisia va continua să acorde o atenție deosebită respectării și punerii în aplicare în mod 
corect a Cartei drepturilor fundamentale în contextul mecanismelor de monitorizare 
corespunzătoare ale Uniunii Europene.

În acest sens, în martie 2013, Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei și Cecilia 
Malmström, membră a Comisiei, au adresat o scrisoare tuturor celor 27 de state membre, 
reamintindu-le principiile după cum au fost explicate mai sus.


