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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja 
ebaseaduslikuks kinnipidamiseks (2006/2027(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni LKA poolt kinnipeetavate 
transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise 
kohta1;

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2006. aasta otsust LKA poolt kinnipeetavate transpordiks 
ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise 
komisjoni moodustamise kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 175;

– võttes arvesse ajutise komisjoni vaheraportit LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja 
ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta (A6-
0000/2006),

A. arvestades, et ajutise komisjoni töö põhieesmärk on kindlaks teha, kas Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide tegevus austab esitatud asjaolude raames Euroopa Liidu lepingu artikli 
6 aluspõhimõtteid ja tagab eelkõige muuhulgas Euroopa Nõukogu poolt 4. novembril 
1950. aastal Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis (edaspidi 
Euroopa inimõiguste konventsioon) määratletud põhiõiguste kaitse;

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 7. detsembri 2000. aasta 
Euroopa Ülemkogul Nice’is välja kuulutatud ja Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu II osas
esitatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta3 on Euroopa mandril üks viidatavatest tekstidest 
mitte ainult Euroopa Ühenduste Kohtu, vaid ka konstitutsioonikohtute ja teiste 
kohtualluvuste jaoks liikmesriikides;

C. arvestades, et nimetatud harta sissejuhatavas klauslis esineb inimväärikuse puutumatuse 
põhimõte ja et see on aluseks mis tahes muule põhiõigusele ja eelkõige õigusele elule 
(artikkel 2), piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keelule 
(artikkel 4), õigusele kaitsele tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral 
(artikkel 19), õigusele tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele 
(artikkel 47) ning et seda ei või piirata isegi turvalisuse nõuete osas ei rahu ega sõja ajal;

D. arvestades, et rahvusvahelistel lepingutel ja eriti Euroopa inimõiguste konventsioonil ning 
Euroopa Liidu liikmesriikidel lasub kohustus tagada, et igal isikul nende vastutusalas on 
rahvusvahelisel tasandil antud põhiõigused, kaasa arvatud väljaandmise või väljasaatmise 
keeld seal, kus eksisteerib piinamise või julma kohtlemise oht;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0529.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0012.
3 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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E. arvestades, et lisaks Euroopa inimõiguste konventsiooni sätetele võivad esitatud asjaolud 
kaasa tuua vastutuse liikmesriikidele kui:

– ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1984. aastal vastu võetud piinamise ja muu julma, 
ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastase konventsiooni,

– ÜRO Peaassamblee 16. detsembril 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste rahvusvahelise pakti,

– 7. detsembri 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni ja 
eelkõige selle artikli 6

osapooltele;

F. arvestades, et ajutise komisjoni ja Euroopa Komisjoni, ÜRO inimõiguste ülemkomissari 
ning liikmesriikide ametiasutuste ja eelkõige riikide parlamentide vahel on võimalikult 
tihe dialoog ja koostöö;

G. arvestades, et nimetatud dialoog ja koostöö peavad võtma arvesse juba toimunud tegevusi 
ja uurimisi ning eelkõige:

– Rootsi ametitegevuse seaduspärasust kontrolliva ombudsmani1, Rootsi parlamendi
konstitutsioonikomisjoni2 ja ÜRO piinamise vastase komitee3 lõpparuandeid,

– mitmetes liikmesriikides käimasolevaid kohtulikke uurimisi, eelkõige Itaalias Milano 
abiprokuröri uurimise raames tehtud järeldusi4 Egiptuse kodaniku Abu Omar 
röövimise kohta, 

– erinevates liikmesriikides käimasolevaid või juba lõppenud parlamendiuurimisi, 

– erinevate liikmesriikide, eelkõige Saksamaa, Ühendkuningriigi, Hispaania ja Iirimaa 
ametiasutuste esitatud avaldusi seoses LKA poolt kasutatud tsiviillennukite kinnitust 
leidnud maandumisega nende riikide territooriumidel, 

H. arvestades, et samas kontekstis tuleb omistada erilist tähtsust Euroopa Nõukogu 
peasekretäri vahearuandele5, mis on koostatud uurimise raames Euroopa inimõiguste 

  
1 Parlamendi ombudsman, “A review of the enforcement by the Security Police of a Government 

decision to expel two Egyptian citizens”, viited nr 2169-2004 (22. mai 2005).
2 Rootsi parlament, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", 

Scrutiny report 2005/06.KU2, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx
3 Piinamise vastase komitee otsus, teatis nr 233/2003, hr Ahmed Hussein Kamil Agiza / Rootsi (20. 

mai 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Milano kohus, Sezione Giudice per le indagini preliminari, viited nr 10838/05 R.G.N.R ja nr 
1966/05 R.G.GIP.

5 Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 52 kohaselt koostatud peasekretariaadi raport, mis 
käsitleb terrorismiaktides kahtlustatavate kinnipeetute salajase kinnipidamise ja transportimise, 
eriti teiste riikide asjaomaste agentuuride poolt või nende õhutusel, küsimust,
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konventsiooni artikli 56 alusel ning tema 12. aprilli 2006. aasta pressikonverentsi ajal 
tehtud avaldustele, mis järgnevad Euroopa Nõukogu liikmesriikide 1 ja nende hulgas 
Euroopa Liidu liikmesriikide üksikasjalikele vastustele; arvestades, et peasekretär teatab, 
et on selge, et tagasisaatmislennud toimusid ja et „praktiliselt ühelgi meie liikmesriigil ei 
ole oma õiguslikke ega haldusmeetmeid isikute tõhusaks kaitsmiseks sõbralike, nende 
territooriumil tegutsevate välisriikide julgeolekuteenistuste esindajate poolt 
toimepandavate inimõiguste rikkumise eest” ja et ta on „saanud vastuse, milles 
tunnistatakse ametlikult, et isikuid on antud üle välisriikide esindajatele menetluse teel, 
millega eiratakse Euroopa inimõiguste konventsiooni poolt nõutavaid kaitsestandardeid ja 
-meetmeid ning teisi Euroopa Nõukogu õiguslikke vahendeid”2;

I. arvestades, et ühesugused viited kerkivad esile ajutise komisjoni tööde esimesest etapist ja 
eelkõige:

– 13. ja 23. veebruaril, 6., 13., 21. ja 23. märtsil ning 20. ja 25. aprillil 2006 peetud 
poolte ärakuulamistest advokaatide, ajakirjanike, valitsusväliste organisatsioonide 
esindajate, erakorraliste üleandmiste oletatavate ohvrite ja liikmesriikide riigiasutuste 
esindajatega,

– kutsutud sõnavõtjate kirjalikest töödest ja ametlikest ning teistest dokumentidest, 
millele ajutisel komisjonil oli siiani juurdepääs,

J. arvestades, et ajutise komisjoni siiani tehtud töö kindlustab Euroopa Parlamendi 18. 
jaanuari 2006. aasta komisjoni moodustamise otsuse põhjendatust, aga näitab ka teiste 
kontrollimiste teostamise ja täiendavate teabe üksikasjade kogumise vajadust, ning et 
järelikult on asjakohane teha töö nii, et komisjon saaks täita täielikult temale usaldatud 
mandaati;

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi 18. jaanuari 2006. aasta otsuse lõikega 3 nähakse ette, 
et ajutine komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile vahearuande koos üksikasjalike 
ettepanekutega komisjoni töö jätkamise korraldamise kohta;

Ajutise komisjoni poolt kõnealuses etapis juba saavutatud üksikasjade osas

1. nõustub Euroopa Nõukogu peasekretäri poolse uurimise tulemusena Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikli 52 alusel tehtud järeldustega;

     
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol
orLogged=FFAC75.

1 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
2 Euroopa Nõukogu peasekretäri Terry Davise pressikonverentsi märkmed, kolmapäev, 12. aprill 

2006,
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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2. võtab nimetatud kontekstis arvesse ka Euroopa Komisjoni „Demokraatia õiguse kaudu” 
(tuntud kui Veneetsia komisjon) Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel esitatud
arvamust nr 363/20051 ja eelkõige järgmisi üksikasju:

– Euroopa Nõukogu liikmesriigile, kes teeb aktiivselt ja passiivselt koostööd salajaste 
kinnipidamisotsuste tegemiseks ja kinnipidamiste täideviimiseks, kaasneb Euroopa 
inimõiguste konventsiooni alusel vastutus,

– Euroopa Nõukogu liikmesriigile kaasneb vastutus ka juhul, kui selle esindajad 
(politsei, julgeolekujõud jne), kes tegutsevad ultra vires, teevad koostööd välisriikide 
ametiasutustega või ei takista vahistamist või salajast kinnipidamist, millest valitsust ei 
teavitatud;

3. väljendab kahetsust, et salateenistuste tööd reguleerivad eeskirjad näivad mitmetes 
Euroopa Liidu liikmesriikides olevat ebapiisavad, mistõttu on vaja sisse seada parem 
kontroll, eelkõige seoses välisriikide salateenistuste tegevusega nimetatud riikide 
territooriumil, ja leiab, et nii siseriiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil tuleks vastu võtta 
kiireloomulised õigusloomega seotud meetmed;

LKA poolt või muude kolmandate riikide salateenistuste poolt läbiviidud vahistamised, 
inimröövid, erakorralised tagasisaatmised ja salajased kinnipidamised

4. tunneb muret asjaolu pärast, et liikmesriikides toimus –Euroopa Nõukogu ja ajutise 
komisjoni töö alates 11. septembrist 2001. aastast juba esitatud tõendite põhjal ja 
terrorismiga hädavajaliku võitluse raames – mitmetel juhtudel inimõiguste raske ja 
vastuvõetamatu rikkumine, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsiooni, ÜRO piinamise 
vastase konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta suhtes;

5. kahetseb asjaolu, et LKA oli mitmel juhul selgelt vastutav inimröövi ja väidetavate 
terroristide ebaseadusliku kinnipidamise eest liikmesriikide territooriumil ning 
erakorraliste üleandmiste eest, ja et mitmel juhul on tegemist Euroopa kodanikega;

6. mõistab hukka erakorraliste tagasisaatmiste tava, mille eesmärk on teha nii, et 
kahtlustatavate üle ei peeta kohut, vaid nad antakse üle kolmandate riikide valitsustele, et 
neid üle kuulata või hoida Ühendriikide kontrolli alla kuuluvates paikades; peab 
ebapiisavateks teatavate valitsuste tava, mille eesmärk on piirata nende vastutust ja paluda 
diplomaatilisi tagatisi – meetod, mis osutus ebatõhusaks ning mis ei taga Euroopa 
inimõiguste konventsiooniga nõutavat kaitse taset;

7. kahetseb, kuna kogu ajutise komisjoni senine töö paistab viitavat sellele, et LKA, 
kasutades fiktiivsete lennufirmade või tavafirmade renditud lennukeid, on röövinud, 
pidanud kinni või salaja üle andnud terrorismis kahtlustatavaid isikuid, et neid üle anda 
teistele riikidele (sealhulgas Egiptus, Jordaania, Süüria ja Afganistan), kes kasutavad 
sageli, nagu Ameerika Ühendriikide valitsus ka ise tunnistab2, ülekuulamiste ajal 
piinamist; 

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.

2 Vt Ameerika Ühendriikide valitsuse aruandeid inimõiguste kohta: U.S. Department of State 
country reports on human rights practices (2003).
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Võimalus, et liikmesriigid on tegude või tegevusetuse kaudu seotud vahistamiste, 
inimröövide, erakorraliste üleandmiste ja salajaste kinnipidamistega või et nad on tehtud 
nendes kaasosalisteks

8. peab seni kogutud tõendite ja dokumentide põhjal uskumatuks seda, et teatavad Euroopa 
riikide valitsused ei olnud teadlikud erakorralise üleandmisega seotud tegevustest, mis 
toimusid nende territooriumil ning nende õhuruumis või nende lennuväljadel; peab 
lähtuvalt kohtuliku uurimise tulemustest, tõenditest ja uuritud dokumentidest uskumatuks 
ka seda, et Egiptuse kodaniku Abu Omari röövimine LKA agentide poolt, mis toimus 
Milanos 17. veebruaril 2003. aastal, organiseeriti ja pandi toime ilma, et Itaalia 
valitsusasutusi või julgeolekuteenistust oleks sellest ette teavitatud; 

9. kahetseb, et Rootsi ametiasutused saatsid Egiptuse kodanikud Mohammed Al Zary ja 
Ahmed Agiza tagasi ja andsid nad üle LKA agentidele, et nad kodumaale tagasi viia, olles 
asjakohaselt teadlikud piinamise, julma, ebainimliku või alandava kohtlemise ohtudest, 
mis asjaomastele isikutele oleks võinud osaks saada;

10. kahetseb kuue Alžeeria kodaniku või Alžeeria päritolu elaniku erakorralist üleandmist 
Bosnia ametivõimude poolt LKA agentidele ilma juriidiliste tagatisteta, vaatamata Bosnia 
ja Hertsegoviina inimõigustekoja vastupidisele ametlikule otsusele;

Piinamise kasutamine

11. rõhutab, et piinamise keelamine, nagu see on määratletud ÜRO piinamise vastase 
konventsiooni artiklis 1, on absoluutne ja eranditeta, olgu tegemist sõjaseisukorra või 
sõjaohuga, sisepoliitika ebastabiilsuse või mis tahes muu erandiga; tuletab meelde, et
incommunicado kinnipidamise, inimröövide või erakorraliste üleandmiste juhtumeid tuleb 
rahvusvahelise õiguse kohaselt samuti käsitleda kui põhiõiguste rikkumist ja seega mõista 
hukka kui teod, mis hõlmavad piinamise või ebainimliku ja alandava kohtlemise 
kasutamist; 

12. tuletab meelde, et piinamisega välja pressitud informatsiooni ei või mitte mingil juhul 
pidada väärtuslikeks tõenditeks, nagu see on sätestatud ÜRO piinamise vastases 
konventsioonis, ja usub muuhulgas, et piinamise abil saadud ülestunnistused on väga 
harva aidanud kasulikul viisil kaasa terrorismi ärahoidmisele ja ohjeldamisele, nagu andis 
selle kohta ühe ärakuulamise ajal ajutise komisjoni ees tunnistust muuhulgas endine Briti 
suursaadik Usbekistanis Craig Murray; 

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid rangelt ÜRO piinamise vastase konventsiooni 
artiklit 3 ja eelkõige tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, mille kohaselt „mitte 
ükski osavõttev riik ei tohi mitte ühtki isikut teise riiki välja või tagasi saata ega teda 
teisele riigile välja anda, kui on tõsine alus arvata, et seal võib teda ähvardada piinamine”; 
kutsub lisaks sellele liikmesriike üles uuesti läbi vaatama eespool mainitud artiklis 3 
sõnastatud mitterepresseerimise põhimõtte omapoolne tõlgendus;

Euroopa õhuruumi ja Euroopa lennuväljade kasutamine kolmandate riikide 
julgeolekuteenistuste poolt

14. on veendunud, et võib kinnitada, et Chicago konventsiooni rikuti korduvalt sadade 
lendude puhul, mida LKA sooritas, kasutades liikmesriikide õhuruumi ja lennuvälju, 
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eirates kohustust hankida nimetatud konventsiooni artikliga 3 ette nähtud luba riiklike 
lendude suhtes;

15. kahetseb, et ükski liikmesriik ei ole võtnud vastu korda eesmärgiga kontrollida, kas 
tsiviillennukid ei teeni eesmärke, mis ei sobi kokku rahvusvaheliselt tunnustatud 
normidega inimõiguste valdkonnas; 

16. peab täiesti ebapiisavaks Euroopa õigusakte, mis käsitlevad siseriiklike õhuruumide ja 
liikmesriikide lennuväljade kasutamist; rõhutab vajadust kinnitada uued siseriiklikud, 
Euroopa, samuti rahvusvahelised normid; kutsub komisjoni üles tegema alates nüüdsest 
ettepanek võtta vastu direktiiv, mille eesmärk on siseriiklike õigusaktide ühtlustamine;

Ajutise komisjoni edaspidine töö

17. märgib vajadust jätkata ajutise komisjoni tööd ja hinnata põhjalikumalt vaatlusaluseid 
sündmusi, et kontrollida ühe või mitme liikmesriigi poolse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 
rikkumise esinemist; rõhutab ka vajadust laiendada uurimist sündmustele ja riikidele, 
mida ei ole käesolevas resolutsioonis selgesõnaliselt mainitud, asjakohasust;

18. otsustab seetõttu, et ajutine komisjon jätkab tööd kohustusliku 12-kuulise mandaadi 
järelejäänud perioodil, kahjustamata kodukorra artikli 175 sätteid, mis on seotud 
võimaliku pikendamisega;

19. usub, et ettevalmistavat õigusloomega seotud tegevust Euroopa Liidu ja Euroopa 
Nõukogu tasandil tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik, et tagada piisav õiguskaitse 
isikutele, kes kuuluvad liikmesriikide pädevusse ja et tagada luureteenistuste tõhus 
parlamentaarne kontroll nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil;

20. on seisukohal, et ajutine komisjon peab oma töö lõpus pakkuma välja soovitusi 
meelespidamiseks:

– teabetalituste vahelise infovahetusega seotud uute reeglite raames;

– kolmandate riikide ja terrorismivastast võitlust käsitlevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide kokkulepete raames;

21. palub oma bürood võtta vajalikud meetmed, et võimaldada ajutisel komisjonil, võttes 
arvesse selle ülesannete väga spetsiifilist laadi, täita täielikult temale usaldatud mandaati, 
tehes kuni oma töö lõpuni mis tahes parlamendi sise-eeskirja asjakohaseid erandeid, 
eelkõige selliseid, mis on seotud:

– ajutise komisjoni ärakuulamistele kutsutud ekspertide arvuga, kes võivad oma kulude 
hüvitamisest kasu saada,

– teenistuslähetuste ja volitatud saadikute arvuga ajutise komisjoni ametlike 
delegatsioonide kontekstis,

– ajutise komisjoni juhitud ärakuulamiste üksikasjalike aruannete koostamisega;

22. väljendab heameelt Euroopa Nõukogu poolt läbiviidud tegevuse ja nõukogu ning ajutise 
komisjoni vahel loodud koostöö üle;
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23. kutsub nõukogu ja kõiki selle liikmeid ja täpsemalt selle eesistujariiki üles andma ajutise 
komisjoni tööle täit ja täielikku abi kooskõlas lepingutes ja Euroopa Ühenduste Kohtu 
kohtupraktikas määratletud lojaalse koostöö põhimõttega;

24. julgustab komisjoni jätkama ajutise komisjoni toetamist kõikides algatustes, mida see 
kavatseb ette võtta;

25. juhib tähelepanu liikmesriikide, liituvate riikide, kandidaatriikide ja assotsieerunud riikide, 
eriti samal teemal töid ette võtnud riikide parlamentidega täielikus koostöös töötamise 
olulisele tähtsusele; 

°

°    °

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide ja liituvate riikide ning kandidaatriikide ja assotsieerunud riikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule ja Ameerika Ühendriikide 
valitsusele ning kongressi kahele kojale.
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SELETUSKIRI

Käesolevas dokumendis esitatud esialgse raporti eesmärk on anda meie komisjoni siiani 
tehtud tööle esmane ja esialgne hinnang. Samal ajal oleme kohustatud taotlema – kuna meie 
mandaat sellise õiguse annab – luba oma töö jätkamiseks selle loomuliku lõpetamiseni 12 kuu 
pärast, raportöör peab seda tingimata vajalikuks.

Tegevuse esimeses etapis, kus me saime palju kasu Dick Marty Euroopa Nõukogus ja 
nõukogu peasekretäri Terry Davise tehtud tööst, keskendusime eelkõige erakorralise 
üleandmise teatavate võimalike ohvrite kogemustele (Abu Omar, Khaled Al Masri, Maher 
Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza ja kuus alžeerlast – viis neist Bosnia kodakondsed –, 
kes vahistati Bosnias ja viidi üle Guantanamosse). Ärakuulamiste käigus kuulsime nende (või 
veel vahi all olevate isikute puhul nende advokaatide) tunnistusi, mida tihti toetasid paljudes 
riikides käimasolevate uurimiste tulemused. Pärast sündmuste ja olude taastamist, milles 
kõnealused sündmused toimusid, tulime järeldusele, et pärast 11. septembrit vähendati 
märkimisväärselt inimõiguste kaitse- ja tagamise vahendeid. Nimetatud vähendamisega 
rikuti ka mõningaid rahvusvahelise õiguse tõekspidamisi, mitte ainult ÜRO piinamisvastast 
konventsiooni, mida ei rikutud üksnes piinamise täieliku keelustamise osas, vaid ka 
selgesõnalise keelustamise osas, mis puudutab vangide väljaandmist riikidele, kus valitseb 
oht, et neile langeb osaks piinamine või alandav või ebainimlik kohtlemine.

Suur osa meie tööst keskendus teabe ja dokumentide, reageeringute ja muu teabe kogumisele, 
mis puudutas erakorralise üleandmise tava (terrorismivastase sõja eesmärkidel kasutatud 
kohtuväline süsteem), piinamise kasutamist ja oletust, et LKA oli kasutanud Euroopa riikides 
salajasi vanglaid. Iga juhtumi puhul andsid inimõiguste valdkonnas töötavad valitsusvälised 
organisatsioonid ja eriti Amnesty Internationali ja Human Right Watchi esindajad (kellega me 
kohtusime Brüsselis ja Washingtonis) kaalukat ja täpset teavet. Nende koostöö koos teiste 
oluliste kohtumistega (nt Milano aseprokurör Armando Spataro, endise Briti suursaadiku 
Craig Murray, Bosnia ja Hertsegoviina inimõigustekoja esinaise Michelle Picardi ja ÜRO 
eriraportööriga piinamise küsimustes Manfred Novakiga) on võimaldanud meil tuvastada 
meie mandaadi aluseks olevate küsimuste seaduslikkuse ja me peame uurimist jätkama.

Eelkõige selles osas, mis puudutas erakorralisi üleandmisi, kinnitasid paljud allikad, kellega 
me konsulteerisime (mõnikord konfidentsiaalselt), et terrorismiga võitlemiseks kasutati üsna 
tõenäoliselt nimetatud tava ning et võib oletada, et see toimus vaikivas või selgesõnalises 
koostöös mõnede Euroopa riikidega. Töö järgmises etapis peame vastavalt oma mandaadile 
uurima põhjalikumalt liikmesriikide ja ühinevate ning kandidaatriikide rolli ja võimalikku 
vastutust.

Meie komisjoni juhitud kaks missiooni: endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja 
Ameerika Ühendriikidesse.

Skopje missioon tõi selgust juhtumisse Al Masriga, Saksamaa kodanikuga, kes peeti kinni 
2003. aasta 31. detsembril Serbia piiril ning keda peeti väidetavalt Skopjes kinni 23 päeva, 
enne kui ta lõpuks Afganistani üle viidi, kuhu ta jäi vanglasse peaaegu viieks kuuks enne tema 
vabastamist ja Saksamaale tagasisaatmist. Arvestades, et Al Masri juhtum väärib 
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põhjalikumat tähelepanu (me teeme muuhulgas ettepaneku korraldada ärakuulamisi Saksamaa 
välisministri, Saksamaa riikliku julgeolekuteenistuse ülema ja Monaco riikliku süüdistajaga, 
kes uurib kõnealust juhtumit), on visiit Skopjesse võimaldanud meil hankida ka selle riigi 
ametivõimudelt ametliku versiooni Al Masri viibimisaja kohta endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi pealinnas (mis raportööri kohaselt anti väga napisõnaliselt).

Washingtoni missioon – mille muutsid väärtuslikuks peetud kohtumiste arv ja kvaliteet –
võimaldas komisjonil muuhulgas kuulda Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangu ja 
mõnede Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmete seisukohti küsimustes, millega missioon 
tegeles. Saadud mulje – eriti pärast riigidepartemangu peaõigusnõunik John Bellingeri 
küsitlemist – oli selline, et Bushi administratsioon väitis avameelselt, et tal on Al-Qaeda 
vastases võitluses tegevusvabadus isegi tunnustatud rahvusvahelise õiguse ja teatavate 
rahvusvaheliste konventsioonide järgimisel. Raportöör nimetatud suhtumisega ei nõustu, 
tulenevalt inimõiguste ja inimväärikuse austamise esmase tagamise kohusest – need on 
väärtused, mis tuleb rahu ja sõja ajal ning seega ka terrorismiga võitlemise tingimustes
tagada.

Nimetatud seisukohti kinnitasid kohtumised, mida peeti nii Ameerika Ühendriikide Kongressi 
demokraatidest liikmetega, nagu Ed Markey (üleandmiste keelustamist käsitleva 
seaduseelnõu autor), kui ka vabariiklastest liikmetega, nagu Arlen Specter (Senati luurealase 
erikomisjoni esimees), kes kõik väljendasid tõsist muret Bushi administratsiooni inimõiguste 
alase poliitika tagajärgede pärast.

Õigustatult on erilist tähelepanu pööratud ka küsimusele, mis käsitleb Euroopa-lende 
lennukitega, mida kasutasid LKAga otseselt või kaudselt seotud äriühingud. Eurocontrolilt 
saadud andmete võrdlemisel Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti ja teiste 
kättesaadavate allikate (valitsusvälised organisatsioonid, ajakirjanikud, ohvrid) andmetega on 
meie komisjon suutnud panna kokku dokumenteeritud materjali enam kui tuhande Euroopas 
alates 2001. aasta lõpust 2005. aasta lõpuni tehtud maandumise kohta, mida eeldatavasti juhtis 
LKA. Kindlasti on võimalik, et mõnda nendest lendudest kasutati vangide üleandmiseks.

Üks esialgne võimalik hinnang on, et näib olevat selge, et raportööri arvates tõlgendasid 
paljud liikmesriigid Chicago konventsiooni liiga vabalt.

Komisjoni töö iga etapi – nii praegu kui ka tulevikus – endastmõistetavaks ja oluliseks 
eesmärgiks jääb vältida pärast 11.septembrit registreeritud raskete põhiõiguste rikkumiste 
taasesinemise võimalusi rahvusvahelise terrorismivastase võitluse kontekstis.

Raportöör on koostanud sellega seoses neli töödokumenti:

§ kronoloogiline loend viimase 18 kuu põhisündmustest, alates esimestest 
ajakirjanduses ilmunud paljastustest erakorraliste üleandmiste kohta kuni 
tänaseni1;

§ komisjoni uuritud võimalike erakorraliste üleandmiste juhtumite lühike taasesitus2;
§ ülevaade LKA poolt Euroopas juhitud lendudest viitega 32 lennukile, mis kas 

kuulusid Ameerika Ühendriikide luureteenistusele või mida kõnealune 

  
1 PE 374.338.
2 PE 374.339.
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luureteenistus kindlasti kasutas kas otseselt või varifirmade kaudu (järgneb 
kõikehõlmav toimik kõikide LKA kasutatud lennukite kohta)1;

§ endise Briti suursaadiku Usbekistanis Craig Murray poolt komisjonile antud 
ütluste ülestähendus (millele on lisatud dokumendid, milles hr Murray teatab 
piinamise kasutamisest, mille vahetuks tunnistajaks ta Usbekistanis oli)2.

  
1 PE 374.340.
2 PE 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

PL
EN

A
R

Y
 -J

an
. 

(f
ro

m
 1

6 
to

 1
9)

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


