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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1061/2012, ktorú predkladá Massimo Vitti, taliansky štátny občan, v mene 
Amnesty International, spolu s 8 124 podpismi, o nedostatočnom vyšetrovaní 
programov vydávania a zadržiavania osôb vedených Spojenými štátmi v Európe

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje v mene Amnesty International znepokojenie nad odmietnutím 
európskych vlád vyšetriť údajnú účasť na programoch vydávania a tajného zadržiavania osôb 
vedených Spojenými štátmi. Predkladatelia petície žiadajú Európsky parlament, aby hájil 
ľudské práva a naliehal na nezávislé, nestranné, dôkladné a účinné vyšetrenie týchto 
programov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Komisia zastávala vždy názor, že praktiky označované ako vydávanie a tajné zadržiavanie 
osôb predstavujú vážne porušovanie základných práv. Členské štáty sú povinné začať 
hĺbkové, nezávislé a nestranné vyšetrovania alebo v nich pokračovať s cieľom zistiť pravdu 
o týchto praktikách. Ide o pozitívnu povinnosť vyplývajúcu z Európskeho dohovoru 
o ľudských právach. Cieľom takýchto vyšetrovaní je stanoviť zodpovednosť za tieto praktiky 
a umožniť obetiam získať odškodnenie. Túto poslednú zásadu nedávno potvrdil Európsky súd 
pre ľudské práva vo veci, na ktorú odkazuje predkladateľ petície. 

Zabezpečiť, aby k takýmto praktikám v budúcnosti nedochádzalo, predstavuje prioritu 
Komisie. Dodržiavanie základných práv je základným prvkom úspešných protiteroristických 
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politík. Tieto politiky a dodržiavanie základných práv sa vzájomne nevylučujú, ale 
predstavujú vzájomne sa doplňujúce a podporujúce ciele. Kým s otázkami boja proti 
terorizmu a národnej bezpečnosti treba zaobchádzať citlivo, utajenie by nikdy nemalo mať 
prednosť pred základnými právami alebo obmedzovať povinnosti štátov v oblasti 
vyšetrovania vážneho porušovania ľudských práv.

Európska únia v posledných rokoch prijala a zaviedla niekoľko nástrojov, ktoré posilňujú 
spoločnú kapacitu v boji proti terorizmu pri úplnom dodržiavaní základných práv. Európskym 
zatýkacím rozkazom sa v tejto súvislosti zavádza účinný a nezávislý justičný mechanizmus 
spolupráce medzi členskými štátmi. Toto platí aj o dohodách medzi Európskou úniou 
a Spojenými štátmi, ktoré objasňujú a zjednocujú právny rámec justičnej spolupráce 
v trestných veciach s transatlantickými partnermi EÚ.

Komisia je rozhodnutá zabezpečiť, aby všetky členské štáty skutočne používali všetky 
príslušné nástroje EÚ v prípadoch, keď sú dostupné, a ďalej, aby členské štáty pri používaní 
týchto nástrojov dodržiavali Chartu základných práv.

Záver

Komisia bude naďalej venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu a správnemu uplatňovaniu 
Charty základných práv v rámci príslušných mechanizmov monitorovania Európskej únie.

Podpredsedníčka Komisie Viviane Reding a komisárka Cecilia Malmström poslali v tejto 
súvislosti v marci 2013 list všetkým 27 členským štátom, v ktorom pripomínajú vyššie 
vysvetlené zásady.


