
757089.PL PE 401.805

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0132/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
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Cappatow imieniu grupy politycznej ALDE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, 
Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis oraz Miguel Portasw imieniu grupy 
politycznej GUE/NGL, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem 
Özdemir oraz Jean Lambertw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, 
Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior oraz Marianne Mikko
do Komisji

Przedmiot: Domniemane wykorzystywanie krajów europejskich przez CIA do transportu i 
nielegalnego przetrzymywania więźniów

- Biorąc pod uwagę sprawozdanie z września 2008 r. sporządzone przez Ministerstwo Obrony 
Hiszpanii, w którym ujawniono, że dnia 30 września 2005 r. po międzylądowaniu w Portugalii nad 
Hiszpanią miał miejsce przelot przynajmniej jednego wojskowego samolotu transportującego 
nielegalnych więźniów, a także sprawozdanie Amnesty International, opublikowane w październiku 
2008 r. i ujawniające, że przynajmniej 90 lotów powiązanych z CIA miało międzylądowania w 
Hiszpanii w latach 2002–2007 oraz że około 200 osób zostało przetransportowanych do Guantánamo 
samolotami, które bądź wystartowały z amerykańskich baz wojskowych w Hiszpanii, bądź też 
przelatywały nad terytorium Hiszpanii, oraz hiszpański tajny dokument opublikowany w El País w 
listopadzie 2008 r. ujawniający, że rząd Aznara wyraźnie zatwierdził wniosek USA dotyczący 
przelotów nad terytorium Hiszpanii samolotów transportujących do Guantánamo więźniów z 
Afganistanu,

- uwzględniając fakt, że w sierpniu 2008 r. polskie media poinformowały, że w 2006 r. 
urzędnicy rządowi mieli wgląd w notatkę sporządzoną przez wywiad wojskowy, potwierdzającą 
istnienie tajnej jednostki CIA, 

- uwzględniając fakt, że przewodniczący Barroso publicznie oświadczył, że „nie wyrażał zgody 
na jakiekolwiek tajne przeloty CIA przez Portugalię podczas swej kadencji jako premier i nawet nie 
wiedział o takowych przelotach”, jednak oficjalne dane wojskowe z Pentagonu dowodzą, że loty 
wojskowe transportujące nielegalnych więźniów (łącznie z więźniami, co do których Pentagon 
niedawno wycofał oskarżenia) miały międzylądowania w Portugalii oraz przelatywały nad jej 
terytorium w czasie, kiedy José Barroso był premierem,

- uwzględniając oświadczenia ministra spraw zagranicznych Portugalii Luísa Amado z dnia 7 
października 2008 r., w których wyjaśniał, że „rzeczą całkowicie nieodpowiedzialną ze strony 
przedstawiciela obecnego rządu Portugalii byłoby podnoszenie kwestii, która stawiałaby pod znakiem 
zapytania wiarygodność przewodniczącego Komisji Europejskiej, Durão Barroso, który był w tym 
czasie premierem Portugalii”,

1. Czy Komisja podejmie jakiekolwiek środki odnośnie do tych nowych faktów w celu stwierdzenia 
odpowiedzialności zaangażowanych krajów oraz w celu zweryfikowania, czy inne państwa 
członkowskie również otrzymały podobne wnioski?

2. Czy Komisja jest zdania, że dysponuje w chwili obecnej wystarczającymi dowodami, aby uznać, 
że nawet jeżeli państwa członkowskie współpracowały z USA w zakresie programu przekazywania 
więźniów w trybie nadzwyczajnym, nie będąc świadomymi pełnego zakresu tego programu, powinny 
one wziąć na siebie swą część odpowiedzialności za tę współpracę? Czy Komisja jest zdania, że 
państwa członkowskie powinny zaproponować azyl polityczny więźniom, którzy są nadal 
przetrzymywani w Guantánamo, ale którzy nie zostali oskarżeni i których USA nie może repatriować 
do krajów pochodzenia?
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