
1088437.HR PE 540.811 

Pitanje za usmeni odgovor O-000038/2016 

 upućena Vijeću  
članak 128 

Claude Moraes 
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

Predmet: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 11. veljače 
2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP) 

U stavku 10. svoje Rezolucije od 11. veljače 2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi 
CIA Europski parlament nalaže svojem Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
da uz sudjelovanje Odbora za vanjske poslove, te posebno Pododbora za ljudska prava, nastavi 
istragu o navodima o nezakonitom prijevozu i pritvaranju zatvorenika u europskim zemljama koje je 
provodila CIA i da u roku od godine dana na plenarnoj sjednici izvijesti o praćenju preporuka iz svoje 
Rezolucije od 11. rujna 2012. o navodnom prijevozu i nezakonitom pritvaranju zatvorenika u 
europskim zemljama koje provodi CIA: praćenju izvješća Odbora Europskog parlamenta TDIP. 

U kontekstu rasprave koja je održana na plenarnoj sjednici 9. listopada 2013. i u skladu s člankom 13. 
Rezolucije od 10. listopada 2013., u kojoj je Europski parlament ponovno uputio svoje posebne 
preporuke Vijeću, Odbor LIBE traži od Vijeća da odgovori na sljedeća pitanja: 

1. Koje je preporuke Vijeće dosad poštovalo i provodilo? 

Posebno:  

– je li se Vijeće ispričalo zbog kršenja načela lojalne suradnje među institucijama Unije, 
ugrađenog u Ugovore, kada je na neprimjeren način pokušalo uvjeriti Parlament u to da 
prihvati namjerno skraćene verzije zapisnika sjednica Radnih skupina Vijeća za 
međunarodno javno pravo (COJUR) i transatlantske odnose (COTRA) i viših 
sjevernoameričkih dužnosnika?  

– je li Vijeće objavilo izjavu u kojoj potvrđuje sudjelovanje država članica u programu CIA-e i 
poteškoće s kojima su se države članice suočile u kontekstu istraga?  

– je li Vijeće u potpunosti podržalo postupke u svrhu utvrđivanja istine i odgovornosti u 
državama članicama službenim razmatranjem tog pitanja na sjednicama PUP-a, davanjem 
svih informacija, pružanjem pomoći u istragama te, osobito, odobravanjem zahtjeva za 
pristup dokumentima?  

– je li Vijeće održalo saslušanja s relevantnim službama EU-a za sigurnost kako bi im 
razjasnilo pitanje uključenosti država članica u program CIA-e i odgovor EU-a? 

– je li Vijeće predložilo zaštitne mjere kojima bi zajamčilo poštovanje ljudskih prava pri 
razmjeni obavještajnih podataka i strogu podjelu uloga na obavještajne aktivnosti i aktivnosti 
kaznenog progona kako se obavještajnim službama ne bi dopustilo da preuzmu ovlasti za 
uhićenje i pritvaranje?  

2. Koje mjere Vijeće namjerava poduzeti kako bi unaprijedilo daljnje postupanje na temelju tih 
preporuka? 
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