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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για την 
παράνομη μεταφορά και κράτηση φυλακισμένων
(2006/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την υποτιθέμενη 
χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για την παράνομη μεταφορά και 
κράτηση φυλακισμένων1,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση 
προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών χωρών από την 
CIA για την παράνομη μεταφορά και κράτηση φυλακισμένων2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της την ενδιάμεση έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την 
εικαζόμενη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για την παράνομη μεταφορά 
και κράτηση φυλακισμένων (A6-0000/2006),

A. εκτιμώντας ότι κύριος στόχος των εργασιών της προσωρινής επιτροπής είναι να 
διαπιστωθεί εάν, στο πλαίσιο των καταγγελλομένων γεγονότων, η δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της τηρεί τις ιδρυτικές αρχές που διακηρύσσονται στο 
άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζει, ιδίως, την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά ορίζονται, μεταξύ άλλων, από τη Σύμβαση για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, την 
οποία ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 4 Νοεμβρίου 1950 (στο εξής "Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων"),

B. εκτιμώντας ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,  που 
διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000, και ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο μέρος II της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, 
συνιστά στην ευρωπαϊκή ήπειρο κείμενο αναφοράς όχι μόνο για το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και για τα Συνταγματικά Δικαστήρια και τις άλλες 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών,

Γ. εκτιμώντας ότι η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αναφέρεται στην 
εναρκτήριο ρήτρα του προαναφερόμενου Χάρτη και υποβαστάζει όλα τα άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ειδικότερα το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης (άρθρο 4), 
το δικαίωμα για προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης (άρθρο 
19), το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47), και 
ότι δεν είναι δυνατόν να τίθενται περιορισμοί στην αρχή αυτή ακόμη και λόγω 
απαιτήσεων ασφαλείας, σε περίοδο τόσο ειρήνης όσο και πολέμου,

  
1 Εγκριθέντα κείμενα εκείνης της ημερομηνίας, P6_TA(2005)0529.
2 Εγκριθέντα κείμενα εκείνης της ημερομηνίας, P6_TA(2006)0012.
3 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
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Δ. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση 
να εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία τους απολαύει 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της έκδοσης ή της μεταγωγής σε τόπους όπου υφίσταται κίνδυνος 
βασανιστηρίων ή βάναυσης μεταχείρισης,

E. εκτιμώντας ότι, πέραν των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μπορεί λόγω των καταγγελλομένων γεγονότων να γίνει επίκληση της 
ευθύνης των κρατών μελών ως συμβαλλομένων μερών:

- της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984,

- του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο ενέκρινε η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

- της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του Σικάγου, της 7ης Δεκεμβρίου
1944, και ιδίως το άρθρο 6,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι επιβάλλεται η στενότερη δυνατή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ της 
προσωρινής επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των αρχών των κρατών 
μελών και ιδίως των εθνικών κοινοβουλίων,

Ζ. εκτιμώντας ότι η εν λόγω συνεννόηση και συνεργασία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ήδη πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες και έρευνες, και ειδικότερα :
- τις τελικές εκθέσεις του σουηδού διαμεσολαβητή1, της συνταγματικής επιτροπής του 

σουηδικού κοινοβουλίου2 και της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων3, 

- τις δικαστικές έρευνες που διεξάγονται σε διάφορα κράτη μέλη, και ιδίως τα 
συμπεράσματα που συνήχθησαν στην Ιταλία στο πλαίσιο της έρευνας του 
αναπληρωτή εισαγγελέα του Μιλάνου4 σχετικά με την απαγωγή του αιγυπτίου 
υπηκόου Abu Omar, 

- τις υπό διεξαγωγή ή ήδη ολοκληρωθείσες κοινοβουλευτικές έρευνες σε διάφορα 
κράτη μέλη, 

- τις δηλώσεις των αρχών διαφόρων κρατών μελών, και ειδικότερα της Γερμανίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, σχετικά με τις προσγειώσεις 

  
1 Κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government 

decision to expel two Egyptian citizens", αναφορά αριθ.° 2169-2004 (22 Μαΐου 2005).
2 Σουηδικό Κοινοβούλιο, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", 

Έκθεση εξέτασης 2005/06.KU2,
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Απόφαση της επιτροπής κατά των βασανιστηρίων, ανακοίνωση αριθ. 233/2003, κ. Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Σουηδία (20 Μαΐου 2005),
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument

4 Δικαστήριο Μιλάνου, Sezione Giudice per le indagini preliminari, αναφορές αριθ. 10838/05 R.G.N.R και 
1966/05 R.G.GIP.
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χρησιμοποιούμενων από την CIA αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, που 
διαπιστώθηκαν στο έδαφός τους,

H. εκτιμώντας ότι, στην ίδια προοπτική, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ενδιάμεση 
έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης1, η οποία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη δυνάμει του άρθρου 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στις δηλώσεις του κατά τη συνέντευξη Τύπου της 
12ης Απριλίου 2006, κατόπιν των αναλυτικών απαντήσεων που έδωσαν τα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης2 και, μεταξύ αυτών, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει πως είναι σαφές ότι έλαβαν χώρα "πτήσεις 
παράδοσης" και ότι "στην πράξη κανένα από τα κράτη μέλη μας δεν διαθέτει νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα κατάλληλα για την αποτελεσματική προστασία προσώπων από 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες διαπράττονται από πράκτορες 
φιλικών ξένων υπηρεσιών ασφαλείας που δρουν στο έδαφός τους", και ότι "έλαβε μία 
απάντηση που αναγνωρίζει επίσημα ότι πρόσωπα "παραδόθηκαν" σε ξένους πράκτορες 
μέσω διαδικασιών οι οποίες αγνοούν τα πρότυπα και τα μέτρα διασφάλισης που 
απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από άλλα 
νομοθετήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης"3,

Θ. εκτιμώντας ότι προκύπτουν συγκλίνουσες ενδείξεις από την πρώτη φάση των εργασιών 
της προσωρινής επιτροπής, και ειδικότερα:

- από τις ακροάσεις που διεξήχθησαν στις 13 και 23 Φεβρουαρίου, στις 6, 13, 21 και 23 
Μαρτίου, και στις 20 και 25 Απριλίου 2006 με δικηγόρους, δημοσιογράφους, 
αντιπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, εικαζόμενα θύματα "κατ’εξαίρεση 
παραδόσεων" και αντιπροσώπους των δημοσίων αρχών των κρατών μελών,

- από τις γραπτές συμβολές κληθέντων ομιλητών καθώς και από τα επίσημα και άλλα 
έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση μέχρι τώρα η προσωρινή επιτροπή,

Ι. εκτιμώντας ότι οι μέχρι τούδε εργασίες της προσωρινής επιτροπής ενισχύουν την 
ορθότητα του σκεπτικού της απόφασης της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύστασή της, 
καταδεικνύουν όμως επίσης ότι πρέπει να διεξαχθούν και άλλες εξακριβώσεις και να 
συγκεντρωθούν συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία, και ότι επομένως επιβάλλεται 
η συνέχιση των εργασιών της προσωρινής επιτροπής προκειμένου να μπορέσει να φέρει 
εις πέρας την αποστολή που της ανατέθηκε,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η απόφασή του της 18ης Ιανουαρίου 2006 προβλέπει, στην παράγραφο 3, 
ότι η προσωρινή επιτροπή πρέπει να του υποβάλει ενδιάμεση έκθεση συνοδευόμενη από 
λεπτομερείς προτάσεις για την οργάνωση της συνέχειας των εργασιών της,

  
1 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα, εκπονηθείσα δυνάμει του άρθρου 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχετικά με το ζήτημα της μυστικής κράτησης και μεταγωγής 
κρατουμένων ύποπτων για τρομοκρατικές ενέργειες, ιδίως από υπηρεσίες άλλων χωρών ή κατόπιν 
προτροπής τους,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEnglis
h&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

2 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
3 Σημειώσεις για τη συνέντευξη Τύπου του κ. Terry Davis, Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Τετάρτη 12 Απριλίου 2006·
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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Όσον αφορά τα στοιχεία που η προσωρινή επιτροπή έχει ήδη συγκεντρώσει

1. ασπάζεται τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
κατόπιν της έρευνας που διεξήχθη δυνάμει του άρθρου 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. σημειώνει δεόντως, εν προκειμένω, τη γνώμη αριθ. 363/2005 που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη δημοκρατία μέσω του δικαίου (καλούμενη "Επιτροπή της Βενετίας")1

στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως τα ακόλουθα 
στοιχεία:
- κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο συνεργάζεται ενεργητικά και 

παθητικά για την επιβολή και εκτέλεση μυστικών κρατήσεων, υπέχει ευθύνη βάσει 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

- κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέχει επίσης ευθύνη στην περίπτωση 
που οι υπηρεσίες του (αστυνομία, δυνάμεις ασφαλείας, κτλ.) ενεργώντας κατά 
παράβαση των ορίων της αρμοδιότητάς τους (ultra vires), συνεργάζονται με ξένες 
αρχές ή δεν εμποδίζουν μια μυστική σύλληψη ή κράτηση η οποία δεν 
γνωστοποιήθηκε στην κυβέρνηση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των 
μυστικών υπηρεσιών φαίνονται ανεπαρκείς σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης, πράγμα 
που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση καλύτερων ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών στο έδαφός τους, φρονεί δε ότι θα πρέπει να 
ληφθούν επειγόντως νομοθετικά μέτρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Όσον αφορά τις μυστικές συλλήψεις, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις που 
διενεργούνται από την CIA ή από άλλες υπηρεσίας ασφαλείας τρίτων χωρών

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, βάσει στοιχείων που έχουν ήδη 
αποκαλυφθεί στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και από τις εργασίες της 
προσωρινής επιτροπής, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στο πλαίσιο της αναπόφευκτης 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν σημειωθεί επανειλημμένες, σοβαρές και 
απαράδεκτες παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως έναντι της 
Ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων και του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

5. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι η CIA υπήρξε, επανειλημμένα, σαφώς υπεύθυνη για 
την παράνομη απαγωγή και κράτηση υποτιθέμενων τρομοκρατών στο έδαφος κρατών 
μελών, καθώς και για έκνομες παραδόσεις, σε πολλές δε περιπτώσεις επρόκειτο για 
ευρωπαίους υπηκόους ·

6. καταδικάζει την πρακτική των "κατ’εξαίρεση παραδόσεων" που σκοπό έχουν να 
εξασφαλίζουν ότι οι ύποπτοι δεν προσάγονται σε δίκη, αλλά παραδίδονται σε 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών προκειμένου να υποβληθούν σε ανακρίσεις ή φυλάκιση σε 
τόπους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών· θεωρεί ανεπαρκείς τις 

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.
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πρακτικές ορισμένων κυβερνήσεων που περιορίζουν τις ευθύνες τους ζητώντας 
διπλωματικές διαβεβαιώσεις, καθότι η μέθοδος αυτή απεδείχθη αναποτελεσματική και 
δεν παρέχει το επίπεδο προστασίας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

7. θεωρεί λυπηρότατο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις όλων των μέχρι τώρα 
εργασιών της προσωρινής επιτροπής, η CIA, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη εκμισθωμένα 
είτε  από πλασματικές αεροπορικές εταιρίες είτε από κανονικές επιχειρήσεις, έχει προβεί 
σε μυστικές απαγωγές, κρατήσεις και παραδόσεις προσώπων ύποπτων τρομοκρατίας, τα 
οποία παρέδοσε σε άλλα κράτη (μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία και 
το Αφγανιστάν) που συχνά κάνουν χρήση βασανιστηρίων κατά τις ανακρίσεις, όπως 
αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ1· 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη να είναι, εκ πράξεως ή παραλείψεως, ενεχόμενα 
σε μυστικές συλλήψεις, απαγωγές, έκνομες παραδόσεις και κρατήσεις, ή να έχουν 
καταστεί συνένοχα σε τέτοιες ενέργειες
8. θεωρεί ως μη αληθοφανές, βάσει των μαρτυριών και της τεκμηρίωσης που έχουν 

συλλεγεί μέχρι σήμερα, το ότι ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είχαν γνώση των 
δραστηριοτήτων έκνομης παράδοσης που λάμβαναν χώρα στο έδαφός τους και στον 
εναέριο χώρο ή τους αερολιμένες τους· θεωρεί επίσης ως μη αληθοφανές, έχοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα των δικαστικών ερευνών, των μαρτυριών και των εξετασθέντων 
τεκμηρίων, ότι η απαγωγή του αιγυπτίου υπηκόου Abu Omar, από πράκτορες της CIA 
στο Μιλάνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, διοργανώθηκε και εκτελέσθηκε χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση των ιταλικών κυβερνητικών αρχών ή υπηρεσιών ασφαλείας·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές απέπεμψαν τους αιγυπτίους 
υπηκόους Mohammed Al Zary και Ahmed Agiza και τους παρέδωσαν στους πράκτορες 
της CIA με σκοπό τον επαναπατρισμό τους στην Αίγυπτο, ενώ είχαν πλήρη επίγνωση των 
κινδύνων που διέτρεχαν οι άνθρωποι αυτοί να υποστούν βασανιστήρια και σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

10. θεωρεί λυπηρότατο γεγονός την έκνομη παράδοση, από τις βοσνιακές αρχές, έξι υπηκόων 
ή κατοίκων αλγερινής καταγωγής στους πράκτορες της CIA, χωρίς δικαστικές εγγυήσεις 
και παρά την αντίθετη επίσημη απόφαση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

Όσον αφορά τη χρήση βασανιστηρίων
11. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως διατυπώνεται στο πρώτο 

άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, είναι απόλυτη και 
δεν επιδέχεται εξαιρέσεις, είτε πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση ή απειλή πολέμου, είτε 
για εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση εξαίρεσης· υπενθυμίζει 
ότι οι περιπτώσεις κράτησης σε απομόνωση, απαγωγής και έκνομης παράδοσης πρέπει 
επίσης να θεωρούνται ως παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου και επομένως καταδικαστέες ως πράξεις που συνεπάγονται τη χρήση 
βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης·

  
1 Βλ.τις εκθέσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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12. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται με βασανιστήρια σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστες αποδείξεις, όπως προβλέπει η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και φρονεί, πέραν τούτου, ότι οι ομολογίες 
κατόπιν βασανιστηρίων πολύ σπάνια συνέβαλαν χρήσιμα στην πρόληψη ή την καταστολή 
της τρομοκρατίας, σύμφωνα και με τη μαρτυρία, μεταξύ άλλων, του πρώην πρέσβυ του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο Ουζμπεκιστάν, Craig Murray, όπως κατέθεσε σε ακρόαση 
ενώπιον της προσωρινής επιτροπής·

13. ζητά επισταμένως από τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά το άρθρο 3 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, και ιδίως την αρχή της μη αποπομπής 
σύμφωνα με την οποία "τα συμβαλλόμενα κράτη δεν απελαύνουν, αναπέμπουν 
(επαναπροωθούν), ούτε εκδίδουν πρόσωπα σε άλλο κράτος όπου πιθανολογείται βασίμως 
ότι θα υποβληθούν σε βασανιστήρια"· καλεί, εξ άλλου, τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την 
ερμηνεία που δίδουν στην αρχή της μη αποπομπής, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω 
άρθρο 3·

Όσον αφορά τη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και των ευρωπαϊκών αερολιμένων 
από υπηρεσίες ασφάλειας τρίτων χωρών

14. κρίνει πως μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η Σύμβαση του Σικάγου έχει επανειλημμένα 
παραβιασθεί με εκατοντάδες πτήσεις που πραγματοποίησε η CIA χρησιμοποιώντας τον 
εναέριο χώρο και τους αερολιμένες κρατών μελών, χωρίς να συμμορφώνεται με την 
υποχρέωση να έχει λάβει τη σχετική άδεια που προβλέπει το άρθρο 3 της Σύμβασης 
αυτής για τις επίσημες πτήσεις·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος δεν προέβη σε διαδικασίες 
εξακρίβωσης του κατά πόσον τα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας δεν εξυπηρετούσαν 
σκοπούς ασύμβατους προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δικαιωμάτων του 
ανθρώπου·

16. θεωρεί εντελώς ανεπαρκή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση των εναέριων 
χώρων και των αερολιμένων των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης νέων 
εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων· καλεί την Επιτροπή, ήδη από τώρα, να 
υποβάλει πρόταση οδηγίας για την εναρμόνιση των σχετικών εθνικών νομοθεσιών·

Όσον αφορά τις μελλοντικές εργασίες της προσωρινής επιτροπής

17. διαπιστώνει ότι πρέπει να συνεχισθούν οι εργασίες της προσωρινής επιτροπής και ότι 
χρειάζεται βαθύτερη αξιολόγηση των σχετικών γεγονότων προκειμένου να εξακριβωθεί η 
ύπαρξη παραβίασης, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, του άρθρου 6 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι έρευνες 
και σε γεγονότα και χώρες που δεν αναφέρθηκαν ρητώς στο παρόν ψήφισμα·

18. αποφασίζει, επομένως, ότι η προσωρινή επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για το 
υπόλοιπο της κανονικής δωδεκάμηνης θητείας της, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 175 του κανονισμού του σχετικά με ενδεχόμενη παράταση·

19. κρίνει ότι οι προπαρασκευαστικές νομοθετικές εργασίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής νομική προστασία στα πρόσωπα που τελούν υπό 
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την δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς και αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός 
έλεγος των υπηρεσιών πληροφοριών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

20. θεωρεί ότι η προσωρινή επιτροπή, στο πέρας των εργασιών της, θα πρέπει επίσης να 
προτείνει τις αρχές που θα πρέπει να τεθούν, ιδίως:

- στο πλαίσιο των νέων κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
πληροφοριών,

- στο πλαίσιο συμφωνιών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

21. ζητά από το Προεδρείο του να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να δοθεί στην προσωρινή 
επιτροπή η δυνατότητα, δεδομένης της πολύ ειδικής φύσης των καθηκόντων της, να φέρει 
πλήρως εις πέρας την αποστολή που της ανατέθηκε, παρέχοντας μέχρι το τέλος των 
εργασιών της κάθε ενδεικνυόμενη παρέκκλιση από τον εσωτερικό κανονισμό του 
Κοινοβουλίου, και ειδικότερα όσον αφορά:

- τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που καλούνται στις ακροάσεις της προσωρινής 
επιτροπής, και για τους οποίους εγκρίνεται επιστροφή των σχετικών εξόδων,

- τον αριθμό των μετακινήσεων και των βουλευτών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν 
στο πλαίσιο των επίσημων αντιπροσωπιών της προσωρινής επιτροπής,

- την σύνταξη πλήρων πρακτικών των ακροάσεων που διεξάγει η προσωρινή επιτροπή·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης και για τη 
συνεργασία του με την προσωρινή επιτροπή·

23. καλεί το Συμβούλιο και όλα τα μέλη του, ιδίως δε την Προεδρία του, να παράσχουν 
πλήρη και αμέριστη βοήθεια στις εργασίες της προσωρινής επιτροπής, σύμφωνα με την 
αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις Συνθήκες και από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

24. παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την προσωρινή επιτροπή σε 
όλα τα διαβήματα που χρειάζεται να αναλαμβάνει·

25. υπενθυμίζει ότι έχει ουσιώδη σημασία η δράση σε πλήρη συνεργασία με τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, τις προσχωρούσες, τις υποψήφιες και τις συνδεδεμένες χώρες, και 
ιδίως εκείνες που έχουν αναλάβει εργασίες επί του θέματος·

°

°        °

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
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προσχωρουσών, υποψηφίων και συνδεδεμένων χωρών, καθώς και στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης και στην κυβέρνηση και τα δύο τμήματα του Κογκρέσου των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόθεση της ενδιάμεσης έκθεσης που παρουσιάζουμε με το έγγραφο αυτό είναι μια πρώτη 
και πρόχειρη αξιολόγηση των μέχρι σήμερα εργασιών της επιτροπής μας. Υφίσταται 
ταυτόχρονα η ανάγκη να επιτευχθεί, όπως προβλέπεται από την εντολή που λάβαμε, μια 
παράταση των εργασιών μας - απολύτως αναγκαία κατά τη γνώμη του εισηγητή - έως την 
φυσική ολοκλήρωση των 12 μηνών εργασιών.

Στην πρώτη αυτή φάση δραστηριοτήτων, κατά την οποία εκμεταλλευθήκαμε την εξαιρετική 
εργασία του συναδέλφου Dick Marty στο Συμβούλιο της Ευρώπης και του Γενικού 
Γραμματέα Terry Davis, επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στην υπόθεση ορισμένων πιθανών 
θυμάτων (Abu Omar, Khaled Al Masri, Maher Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza και 
οι "έξι αλγερινοί" - πέντε βοσνιακής εθνικότητας - που συνελήφθησαν στη Βοσνία και 
μεταφέρθηκαν στο Γκουαντάναμο). Κατά τη διάρκεια των ακροάσεών μας λάβαμε τη
μαρτυρία τους (ή εκείνη των συνηγόρων στην περίπτωση που τα εν λόγω άτομα 
εξακολουθούν να κρατούνται), εμπλουτισμένη συχνά από τα ευρήματα των ερευνών που 
διεξάγονται σε πολλές χώρες. Η αναπαράσταση των γεγονότων και το πλαίσιο στο οποίο
έλαβαν χώρα μας οδηγεί να θεωρήσουμε ότι σημειώθηκε αισθητή μείωση των μέσων 
προστασίας και διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την 11η Σεπτεμβρίου. 
Πρόκειται για μείωση που έπληξε μεταξύ άλλων και ορισμένες αναγνωρισμένες πηγές του
διεθνούς δικαίου, πρώτη μεταξύ όλων την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
Βασανιστηρίων που παραβιάστηκε όχι μόνο ως προς την απόλυτη απαγόρευση των 
βασανιστηρίων αλλά και ως προς την σαφή απαγόρευση απέλασης ενός κρατουμένου σε 
χώρες όπου υφίσταται κίνδυνος να υποβληθεί σε βασανιστήρια και σε απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση.

Αφιερώσαμε σημαντικό τμήμα των εργασιών μας στη συλλογή πληροφοριών, εγγράφων, 
αντιπαραθέσεων και στοιχείων ανάλυσης σχετικά με την πρακτική των εκτάκτων 
παραδόσεων (ένα εξωδικαιοδοτικό σύστημα που πραγματοποιείται επί τούτου για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας), τη χρήση των βασανιστηρίων και την υπόθεση ότι 
υπήρξαν κρυφές φυλακές της CIA ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε ένα από τα
σημεία αυτά στάθηκαν χρήσιμες και εύστοχες οι πληροφορίες των ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα οι 
προσφορές εκείνες των εκπροσώπων της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (που συναντήσαμε τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην 
Ουάσιγκτον). Η συνεργασία τους, μαζί με άλλες σημαντικές ακροάσεις (υπενθυμίζουμε τον
αναπληρωτή Εισαγγελέα του Μιλάνου, Armando Spataro, τον πρώην βρετανό Πρεσβευτή
Craig Murray, την πρόεδρο της Human Rights Chamber της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Michelle
Picard, τον Ειδικό Εισηγητή για τα Βασανιστήρια των Ηνωμένων Εθνών, Manfred Novak) 
μας επιτρέπει να θεωρούμε βάσιμα τα ερωτηματικά επί των οποίων στηρίχθηκε η εντολή μας 
και επί των οποίων πρέπει να συνεχίσουμε τη διερεύνηση.

Όσον αφορά ιδιαίτερα τις “extraordinary renditions”, πολλές πηγές στις οποίες 
απευθυνθήκαμε (μεταξύ άλλων και εμπιστευτικώς) επιβεβαιώνουν ότι η πρακτική αυτή 
χρησιμοποιήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
Είναι επίσης δυνατόν η πρακτική αυτή να χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων και με την 
σιωπηρή ή σαφή συνεργασία ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Στη συνέχεια των
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εργασιών μας θα πρέπει να εμβαθύνουμε, σύμφωνα με όσα προβλέπει η εντολή μας, στο 
ρόλο και τις ενδεχόμενες ευθύνες κρατών μελών, υποψηφίων ή συνδεδεμένων.

Η επιτροπή μας πραγματοποίησε δύο αποστολές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποστολή στα Σκόπια χρησίμευσε στην εμβάθυνση της υπόθεσης Al Masri, του γερμανού
πολίτη που συνελήφθη στις 31 Δεκεμβρίου 2003 στα σύνορα με τη Σερβία, κατά πάσα 
πιθανότητα κρατήθηκε για 23 μέρες στα Σκόπια και μεταφέρθηκε τέλος στο Αφγανιστάν 
όπου παρέμεινε υπό κράτηση για πέντε σχεδόν μήνες προτού ελευθερωθεί και επιστραφεί στη 
Γερμανία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση Al Masri αξίζει περαιτέρω εμβάθυνση (θα
προτείνουμε – μεταξύ άλλων - τις ακροάσεις του γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του
Διευθυντή των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Γερμανίας και του Εισαγγελέα του Μονάχου που 
διερευνά την υπόθεση), η επίσκεψη στα Σκόπια χρησίμευσε μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να ληφθεί η επίσημη εκδοχή - κατά τη γνώμη του εισηγητή σε μεγάλο βαθμό χωλαίνουσα -
των κυβερνητικών αρχών της ΠΓΔΜ σχετικά με την παραμονή του Al Masri στην 
πρωτεύουσα της χώρας.

Η αποστολή στην Ουάσιγκτον - χρήσιμη για την ποσότητα και την ποιότητα των
συναντήσεων που είχαμε - επέτρεψε μεταξύ άλλων να γίνουν γνωστές οι αξιολογήσεις του 
Υπουργείου Εξωτερικών και ορισμένων μελών του Κογκρέσου επί θεμάτων που εξέτασε η 
επιτροπή μας. Η ληφθείσα εντύπωση - ιδίως μετά τη συνάντηση με τον κ. John Bellinger, 
προϊστάμενο των νομικών συμβούλων του Υπουργείου Εξωτερικών - είναι ότι η κυβέρνηση 
Μπους, στον αγώνα κατά της Αλ Κάϊντα, διεκδικεί ανοικτά μια “άδεια δράσης” μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με το εδραιωμένο διεθνές δίκαιο και ορισμένες διεθνείς συμβάσεις. Είναι
μια στάση που ο εισηγητής δεν συμμερίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το πρωταρχικό καθήκον
να διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, αξίες που πρέπει να διασφαλίζονται στον ίδιο βαθμό τόσο σε καιρό ειρήνης 
όσο και σε καιρό πολέμου και επομένως ακόμη και στο πλαίσιο του αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας.

Οι εντυπώσεις μας επιβεβαιώθηκαν από τις συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου τόσο
δημοκρατικούς όπως τον Ed Markey (συντάκτη ενός σχεδίου νόμου με πρόθεση να 
απαγορευθούν οι παραδόσεις) όσο και ρεπουμπλικάνους όπως τον Arlen Specter (πρόεδρο 
της Επιτροπής Ελέγχου στις μυστικές υπηρεσίες της Γερουσίας), που στο σύνολό τους 
εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης Μπους όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια ιδιαίτερη ανάλυση άξιζαν μέχρι σήμερα και οι πτήσεις στην Ευρώπη αεροσκαφών 
εταιρειών που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τη CIA. Διασταυρώνοντας τα στοιχεία που
ελήφθησαν από το Eurocontrol με εκείνα της Federal Aviation Administration και με τις
άλλες πηγές της επιτροπής μας (ΜΚΟ, δημοσιογράφοι, θύματα) κατέστη δυνατή η 
αναπαράσταση, από τα τέλη του 2001 έως τα τέλη του 2005, άνω των χιλίων πτήσεων στην 
Ευρώπη που εικάζεται ότι πραγματοποιήθηκαν από τη CIA. Ορισμένες εκ των πτήσεων
αυτών χρησιμοποιήθηκαν σίγουρα μεταξύ άλλων και για την παράδοση κρατουμένων.

Από τις πρώτες αξιολογήσεις που είναι δυνατόν να προτείνουμε, εμφανίζεται προφανής εκ 
μέρους πολλών κρατών μελών μια ερμηνεία της Σύμβασης του Σικάγου που ο εισηγητής 
θεωρεί υπερβολικά ελεύθερη.
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Υπονοείται ότι, σε κάθε στάδιο των εργασιών μας, τρεχουσών και μελλοντικών, ουσιαστικός
στόχος της επιτροπής αυτής είναι να αποφευχθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο του αγώνα κατά 
της διεθνούς τρομοκρατίας, η επανάληψη των σοβαρών παραβιάσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατεγράφησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο εισηγητής έχει ετοιμάσει σχετικά τέσσερα έγγραφα εργασίας: 

■ Ένα βασικό χρονικό των τελευταίων 18 μηνών, από τις πρώτες αποκαλύψεις μέσω του 
Τύπου σχετικά με τις extraordinary renditions μέχρι σήμερα1.

■ Μια σύντομη αναπαράσταση των υποθέσεων πιθανών extraordinary renditions με τις 
οποίες ασχολείται η επιτροπή μας2.

■ Ανακεφαλαίωση των πτήσεων που πραγματοποίησε η CIA στην Ευρώπη, αναφορικά με 
32 αεροσκάφη που ανήκαν ή οπωσδήποτε χρησιμοποιήθηκαν – άμεσα ή μέσω “front
companies” - από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών (την οποία θα ακολουθήσει 
ένας πλήρης φάκελος σχετικά με όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποίησε η CIA)3.

■ Μια προφορική αναφορά στην κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής του πρώην Βρετανού 
Πρεσβευτή στο Ουσμπεκιστάν, Craig Murray (στην οποία επισυνάπτονται ορισμένα 
έγγραφα που ο κ. Murray χρησιμοποίησε για να καταγγείλει την πρακτική των 
βασανιστηρίων, της οποίας ο πρώην Πρεσβευτής υπήρξε άμεσος μάρτυρας στο 
Ουσμπεκιστάν)4.

  
1 ΡΕ 374.338
2 ΡΕ 374.339
3 ΡΕ 374.340
4 ΡΕ 374.341
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Annex 1: TDIP Committee events

DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

15 December 2005 - Thursday EP Plenary sitting 1: Resolution on presumed use of European countries by the CIA for the 
Transportation and Illegal Detention of Prisoners -TDIP-(P6_TA-PROV(2005)0529
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18 January 2006 - Wednesday 12h00 - 13h00 EP - STR Plenary sitting 2: Decision setting up a temporary committee on TDIP  (P6_TA-PROV(2006)0012

24 January 2006 - Tuesday 08h30 Council of Europe -
Strasbourg

Parliamentary 
Assembly 1:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 1 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) and 
debate in plenary of the Parliamentary Assembly. Follow-up by the secretariat

26 January 2006 - Thursday 09h00 EP - BXL TDIP Committee 1: Constituent meeting  (election of chairman, Carlos COELHO and vice-chairmen, 
Baroness Sarah LUDFORD, Giorgos DIMITRAKOPOULOS, Cem OZDEMIR )

01 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 1:

Provisional calendar of meetings and planning of the provisional report up to June 
2006; Opening and transparency of proceedings; List of personalities/institutions 
to be invited; Committee delegations; Background information, specific studies, 
expertise

08 February 2006 - Wednesday 18h45 - 20h00 EP - BXL Steering group 2: Agreement on a work program to be adopted by the Committee on 13 February 
2006

13 February 2006 - Monday 19h00 - 21h00 EP - STR TDIP Committee 2: 
Franco FRATTINI, Vice-President of the European Commission; Adoption of the 
calendar of meetings and of the TDIP work programme until 30 June 2006; 
presentation by Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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14 February 2006 - Tuesday 14h30 - 15h00 EP-STR Press conference 1: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: Start of the 
committee proceedings
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

9h00 - 12h00 Joanne MARINER, Human Rights Watch; Anne FITZGERALD, Amnesty 
International; Tony BUNYAN, Statewatch

23 February 2006 - Thursday
15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 3:
Armando SPATARO, Prosecutor (Milan); Dick MARTY, Council of Europe

15 h00 - 17h30 TDIP Committee 4:
Generale Nicolò POLLARI, Italian Intelligence and Security Services (in 
camera); Anne-Marie LIZIN, President of the Senate of Belgium; Jean Claude 
DELEPIERE, Chairman of the Permanent Committee R6 March 2006 - Monday

17h30 - 18h30

EP - BXL

Steering group 3: Treatment of confidential information; Organisation of TDIP Committee work

11h45 - 13h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 2:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 7 of the 
Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member states) with the 
participation of Giovanni Claudio FAVA, rapporteur
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13 March 2006 - Monday

21h00 - 22h30 EP - STR TDIP Committee 5: Khaled EL MASRI (German citizen), alleged victim and his lawyer, Manfred 
GNJIDIC

15h00 - 18h00 TDIP Committee 6: Stephen GREY, journalist (free lancer); Guido OLIMPIO and Paolo BIONDANI, 
journalists from Il corriere della sera (IT)

21 March 2006 - Tuesday

18h00 - 19h00

EP - BXL

Steering group 4: Delegations to FYROM and USA; Programme of future Committee meetings; 
Organisation of TDIP Committee meetings

23 March 2006 - Thursday 15h00 - 18h00 EP - BXL TDIP Committee 7: 
Maher ARAR (Canadian citizen) alleged victim and his lawyers, Lorne 
WALDMAN and Marlys EDWARDH; Kjell JÖNSSON, lawyer of Mohammed 
EL-ZARY (Egyptian citizen) alleged victim
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

21h00 - 22h15 TDIP Committee 8: Preparation of the draft interim report (2006/2027 (INI))
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3 April 2006 - Monday

22h15 - 22h35

EP - STR

Steering group 5: Delegations to FYROM and USA; Treatment of confidential information 
('Eurocontrol') 

11 April 2006 - Tuesday from 8h30 Council of Europe -
STR

Parliamentary 
Assembly 3:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 4 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states) Follow-up by the secretariat

9h30 - 12h30 Craig MURRAY, former UK ambassador to Uzbekistan; Gijs DE VRIES, 
EU' Counter-Terrorism Coordinator

20 April 2006 - Thursday

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 9: Matías VALLES, journalist from "Diario de Mallorca"; Edward 
HORGAN, former UN peacekeeper and Retired Commandant of the Irish 
Army

25 April 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 10: 

Examination of the draft interim report; Stephen H. OLESKEY, Consel 
for Six Cititzens of Bosnia and Herzegovina Imprisoned at Guantanamo 
Bay; Srdjan DIZDAREVIC, President of  the Helsinki Committee for 
Human Rights in Bosnia and Herzegovina; Michele PICARD, former 
President of the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina

26 April 2006 - Wednesday 11h00 - 12h00 EP - BXL Press conference 2: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Presentation of the draft interim report (2006/2027 (INI))

27 April 2006 - Thursday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee: (cancelled because of the delegation to Skopje)
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

27 April 2006 - Thursday (afternoon) 
/ 29 April 2006 - Saturday (morning)                 *** Skopje - FYROM

Delegation TDIP 1: 
Skopje (FYROM) 
(Sylvia-Yvonne 
KAUFMANN [acting 
chair], Giovanni Claudio 
FAVA, Wolfgang 
KREISSL-DÖRFLER, 
Raül ROMEVA I 
RUEDA, Ryszard 
CZARNECKI)   

Bancko CRVENKOVSKI, President of the Republic; Radmila 
SEKERINSKA, Deputy Prime Minister; Slobodan CASULE, Member of 
the Parliament; Siljan AVRAMOVSKI, Deputy Director of the Security 
and counter-Intelligence Directorate; Ljubomi MIHAILOVSKI, Minister 
of Interior; Ljupco JORDANOVSKI, President of the Assembly; Karolina 
RISTOVA-ASTERUD, President of the Parliament's EU Affairs 
Committee; Tenta ARIFI, President of the Parliament's Foreing Affairs 
Committee; Ganka SAMOILOVSKA CVETANOVA, Member of 
Parliament; Mirjana NAJCEVSKA, President of the Macedonian Helsinki 
Committee; Esad RAHIC, President of the Parliamentary Committee for 
Defence and Security; Stojan ANDOV, President of the Human Rights 
Parliamentary Committee; Zvonimir JANKULOVSKI, Securtity expert

28 April 2006 - Friday 19h30 - 20h00 Skopje - FYROM Press conference 3: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM

14h30 EP - BXL Informal meeting between Javier SOLANA with the Steering group

02 May 2006 - Tuesday
15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 11: Javier SOLANA, EU High Representative for the CFSP; Alvaro GIL-

ROBLES, Council of Europe's former Human Rights Commissioner

9h30 - 12h30 Exchange of views on the draft interim report (2006/2027 (INI)); Manfred 
NOWAK, United Nations Special Rapporteur on Torture

15h00 - 18h30

EP - BXL TDIP Committee 12: 

Mats MELIN, Swedish Chief Parliamentary Ombudsman04 May 2006 - Thursday

12h30 - 13h15 EP - BXL Press conference 4: Sylvia-Yvonne KAUFMANN, acting chairwoman and Giovanni Claudio 
FAVA, rapporteur: Outcome of the delegation to FYROM
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

08 May 2006 - Monday (evening) /                                            
12 May 2006 - Friday (morning) *** Washington (USA)

Delegation TDIP 2: 
Washington (USA)  
(Carlos COELHO, 
Baroness Sarah 
LUDFORD, Cem 
ÖZDEMIR, Giovanni 
Claudio FAVA, Jas 
GAWRONSKI, Jose-
Ingnacio SALAFRANCA 
SÁNCHEZ-NEYRA, 
Wolfgang KREISSL-
DÖRFLER, Giulietto 
CHIESA, Jean 
LAMBERT, Giusto 
CATANIA, Konrad 
SZYMANSKI, Miroslaw 
PIOTROWSKI, Roger 
HELMER)

John BRUTON, Head of the European Commission Delegation; Scott 
HORTON, Chair of the committee on International Law; Margaret L. 
SATTERTHWAITE, Assistant Professor of Clinical Law and Faculty 
Director; Barbara OLSHANSKY, Director and Counsel (Guantanamo 
Global Justice Initiative); Elisa MASSIMINO, Director of the 
Washington, D.C. Office (Human Rights First);  Angela COLAIUTA, 
Center for Victims of Torture, John BRADSHAW, Open Society Policy 
Center, Smita BARUAH, Phisicians for Human Rights, Jumana MUSA, 
Advocacy Director for Domestic Human Rights and International Justice; 
Jonathan SIFTON, Counterterrorism Researcher, Jennifer DASKAL, US 
Advocacy Director; Representative Robert WEXLER (D-Florida); Dan 
FRIED, Assistant Secretary of State, John BELLINGER, Departament of 
State's Legal Adviser; Steven M. WATT, Staff Attorney Ann BEESON, 
Associate Legal Director, Chris ANDERS, Legislative Counsel; Senator 
Arlen SPENCER (R) Pennsylvania; Senator Richard DURBIN (D) 
Illinois; Congressman Ed MARKEY (D) Massachusetts; James 
WOOLSEY (Former CIA Director 1993-1995); Austrian Ambassador Eva 
NOWOTNY

11 May 2006 - Thursday 17h30 - 18h15
Commission 
Delegation 

Washington (USA)
Press conference 5: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 

Outcome of the delegation to USA

15 May 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 13: 

Exchange of views on the Research Note on the international law 
concerning the prohibition of torture presented by a representative of the 
Legal Service of the EP; Report on the TDIP committee delegation to 
USA (Washington, 8 to 12 May 2006)

16 May 2006 - Tuesday 12h00 Deadline for submission of the amendments to the draft interim report 
(Committee's Secretariat)
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17 May 2006 - Wednesday 11h00 - 11h30

EP - STR 

Press conference 6: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporeur: 
Outcome of the delegation to USA
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

30 May 2006 - Tuesday 15h00 - 18h30 EP - BXL TDIP Committee 14:
Exchange of views on the study of the EU Nerwork of Independent 
Expertise; Exchange of views on the amendements to the draft interim 
report (2006/2027 (INI));
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DATE TIME INSTITUTION-
PLACE SUBJECT

01 June 2006 - Thursday EP - BXL TDIP Committee: (cancelled by a committee decision)

07 June 2006 - Wednesday from 09h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 4:

Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (Point 3 of 
the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe member 
states: Consideration of a draft report and vote on a draft resolution and a 
draft recommendation)

12 June 2006 - Monday 19h00 - 20h30 TDIP Committee 16: Vote of the draft interim resolution in the Committee (2006/2027 (INI))
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13 June 2006 - Tuesday to be confirmed

EP - STR 

Press conference 7: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the draft interim resolution in the Committe

27 June 2006 - Tuesday from 10h00 Council of Europe -
Paris

Parliamentary 
Assembly 5:

Plenary of the Parliamentary Assembly, 3rd part of 2006 Ordinary Session  
(Point 2 of the Agenda: Alleged secret detentions in Council of Europe 
member states; Statement by Franco FRATTINI, Vice-President of the 
European Commission; Statement by Giovanni Claudio FAVA, 
rapporteur; vote on Legal Affairs and Human Rights Committee's report)

03 July 2006 - Monday 21h00 - 22h30 TDIP Committee 17: Exchange of views with Dick MARTY, Council of Europe

Plenary sitting 3: Debate and vote of the interim resolution (2006/2027 (INI))
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05/06 July 2006 to be confirmed

EP - STR 

Press conference 8: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur: 
Outcome of the vote on the interim resolution in Plenary


