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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan 
vankien säilyttämiseen (2006/2027(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen 
väitetystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen1,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöksen Euroopan maiden alueen 
epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän 
väliaikaisen valiokunnan asettamisesta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 175 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja 
laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen valiokunnan väliaikaisen 
mietinnön (A6-0000/2006),

A. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan työskentelyn keskeisenä tavoitteena on määrittää, 
onko Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden toiminta esiin tulleiden tapausten 
yhteydessä ollut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa esitettyjen 
perusperiaatteiden mukaista ja onko toiminnalla varmistettu erityisesti sellaisten 
perusoikeuksien suojaaminen, jotka on määritetty muun muassa 4. marraskuuta 1950 
Euroopan neuvoston hyväksymässä yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi (jäljempänä "Euroopan ihmisoikeussopimus"),

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja3, jonka parlamentti, neuvosto ja 
komissio toivat julki Nizzassa 7. joulukuuta 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa ja joka 
muodostaa Euroopan unionin perustuslakisopimuksen II osan, ei kuulu pelkästään 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viiteasiakirjoihin, vaan sitä käyttävät myös 
jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja muut tuomioistuimet,

C. ottaa huomioon, että ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate tuodaan esille 
perusoikeuskirjan ensimmäisessä artiklassa ja että siihen pohjautuvat kaikki muut 
perusoikeudet, erityisesti oikeus elämään (2 artikla), kidutuksen sekä epäinhimillisen tai 
halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto (artikla 4), suoja palauttamis-, karkottamis-
ja luovuttamistapauksissa (artikla 19), oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen (artikla 47) ja että periaatetta ei saa rajoittaa rauhan eikä 
sodan aikana edes turvallisuusvaatimusten edessä,

D. katsoo, että kansainvälisten sopimusten ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt nauttivat kansainvälisesti sovituista perusoikeuksista, 
mukaan luettuna sellaisten luovuttamisten tai karkottamisten kielto, joihin liittyy 
kidutuksen tai julman kohtelun riski,

  
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0529.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0012.
3 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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E. katsoo, että esiin tulleet tapaukset voivat Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvien 
velvoitteiden lisäksi koskea seuraaviin sopimuksiin liittyviä jäsenvaltioiden velvoitteita:

– kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
vastainen yleissopimus, jonka YK:n yleiskokous on hyväksynyt 10. joulukuuta 1984,

– kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka 
YK:n yleiskokous on hyväksynyt 16. joulukuuta 1966,

– Chicagossa 7. joulukuuta 1944 hyväksytty kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimus, ja erityisesti sen 6 artikla,

F. katsoo, että mahdollisimman tiivis yhteisymmärrys ja yhteistyö väliaikaisen valiokunnan, 
Euroopan neuvoston, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
erityisesti kansallisten parlamenttien välillä on välttämätöntä,

G. katsoo, että yhteistyössä on otettava huomioon jo aikaisemmin toteutetut toimet ja 
tutkimukset, erityisesti:

– Ruotsin oikeusasiamiehen1, Ruotsin parlamentin (riksdagen) perustuslakivaliokunnan2

ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean3 loppuraportit,

– eri jäsenvaltioissa käynnissä olevat rikostutkinnat, erityisesti Italiassa Milanon 
apulaissyyttäjän teettämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt johtopäätökset4 Egyptin 
kansalaisen Abu Omarin karkotuksesta,

– eri jäsenvaltioiden parlamenttien asettamien tutkintakomiteoiden käynnistämät tai jo 
loppuun saatetut tutkinnat,

– jäsenvaltioiden (erityisesti Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja ja Irlanti) 
tekemät ilmoitukset kyseisten maiden alueelle laskeutuneista ja CIA:n käyttämistä 
siviililentokoneista,

H. katsoo, että samassa yhteydessä on kiinnitettävä erityishuomiota Euroopan neuvoston 
pääsihteerin väliaikaiseen raporttiin5, joka laadittiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
52 artiklan mukaisesti teetetyn tutkinnan yhteydessä, sekä 12. huhtikuuta 2006 pidetyssä 
lehdistötilaisuudessa pääsihteerin esittämiin julkilausumiin, jotka hän antoi Euroopan 

  
1 Parlamentin oikeusasiamies, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to 
expel two Egyptian citizens", viite 2169-2004 (22. toukokuuta 2005).
2 Ruotsin parlamentti, "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 Kidutuksen vastaisen komitean päätös, tiedonanto 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/ Ruotsi 
(20. toukokuuta 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument
4 Milanon tuomioistuin, Sezione Giudice per le indagini preliminari, viitenumerot 10838/05 R.G.N.R ja 
1966/05 R.G.GIP.
5 Pääsihteerin raportti, joka on laadittu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 52 artiklan nojalla terroriteoista 
epäiltyjen henkilöiden salaisista vankeusrangaistuksista ja kuljetuksista, joihin ovat syyllistyneet erityisesti 
muiden maiden viranomaiset tai jotka itse ovat yllyttäneet tähän toimintaan. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEnglish&
Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
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neuvoston jäsenvaltioiden – joihin kuuluvat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot –
laatimien yksityiskohtaisten vastausten pohjalta1; ottaa huomioon pääsihteerin 
ilmoituksen, jonka mukaan on selvää, että vankikuljetuksia on tehty ja että käytännössä 
kaikilta jäsenvaltioilta puuttuvat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimet, joilla voitaisiin 
tehokkaasti suojella henkilöitä ihmisoikeusrikkomuksilta, joihin muiden maiden 
turvallisuuspalvelujen agentit syyllistyvät työskennellessään kyseisen maan alueella; 
lisäksi pääsihteeri ilmoittaa saaneensa vastauksen, jossa tunnustetaan virallisesti, että 
vankeja on luovutettu ulkomaalaisille agenteille käyttäen menettelyä, jonka yhteydessä ei 
noudateta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa Euroopan neuvoston 
oikeudellisissa välineissä vaadittuja turvallisuusnormeja eikä -toimia2,

I. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan ensimmäisestä työvaiheesta on noussut esiin 
yhtäläisiä seikkoja, ja erityisesti:

– kuulemistilaisuuksista, jotka järjestettiin 13. ja 23. helmikuuta, 6., 13., 21. ja 
23. maaliskuuta sekä 20. ja 25. huhtikuuta 2006 ja joihin osallistui asianajajia, 
toimittajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, poikkeuksellisiin kuljetuksiin mahdollisesti 
joutuneita henkilöitä ja jäsenvaltioiden viranomaisten edustajia,

– kutsuttujen puhujien kirjallisista esityksistä sekä virallisista asiakirjoista ja muista 
asiakirjoista, jotka väliaikainen valiokunta on tähän mennessä saanut käyttöönsä,

J. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan tähän mennessä toteuttamat toimet vahvistavat, että 
18. tammikuuta 2006 tehty päätös perustaa kyseinen valiokunta oli aiheellinen, mutta ne 
osoittavat myös, että valiokunnan on hankittava muita vahvistuksia tapahtumille ja 
kerättävä täydentäviä tietoja; katsoo tästä syystä, että toiminnan on jatkuttava siten, että 
valiokunta voi saattaa sille annetun toimeksiannon kokonaisuudessaan päätökseen,

K. ottaa huomioon, että 18. tammikuuta 2006 tehdyn päätöksen 3 artiklassa säädetään, että 
väliaikaisen valiokunnan on annettava parlamentille väliaikainen mietintö, joka koostuu 
sen työskentelyn jatkamisen järjestämistä koskevista yksityiskohtaisista ehdotuksista,

Väliaikaisen valiokunnan tähän mennessä keräämät tiedot

1. panee merkille Euroopan neuvoston pääsihteerin päätelmät, jotka tämä on laatinut 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 52 artiklan mukaisesti toteutetun tutkinnan pohjalta;

2. panee myös merkille samassa yhteydessä Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian 
komissio3) Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle esittämän lausunnon 
nro 363/2005, ja erityisesti sen seuraavat kohdat:

– sellainen Euroopan neuvoston jäsenvaltio, joka aktiivisesti tai passiivisesti osallistuu 
henkilöiden salaiseen vangitsemiseen, on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti vastuussa asiasta,

  
1 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
2 Lehdistötilaisuuden muistio, Terry Davis, Euroopan neuvoston pääsihteeri, keskiviikko 12. huhtikuuta 2006;
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
3 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.
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– Euroopan neuvoston jäsenvaltio on myös vastuussa siinä tapauksessa, että sen 
viranomaiset (poliisi, turvallisuusjoukot jne.) ylittävät toimivaltansa ja tekevät 
yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa tai eivät estä salaista pidätystä tai 
vangitsemista, josta maan hallituksella ei ole tietoa;

3. pitää valitettavana sitä, että tiedustelupalvelujen toimintaa säätelevät säännökset ovat 
monessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa riittämättömiä, minkä vuoksi on otettava 
käyttöön entistä tiukemmat valvontatoimet, etenkin silloin, kun on kyse ulkomaisen 
tiedustelupalvelun toiminnasta jonkin jäsenvaltion alueella, ja katsoo, että niin 
jäsenvaltioissa kuin Euroopan unionissakin olisi hyväksyttävä pikaisia lainsäädäntötoimia;

CIA:n tai kolmansien maiden tiedustelupalvelujen toteuttamat pidätykset, siirrot, 
poikkeukselliset kuljetukset ja vankien salainen säilyttäminen

4. esittää huolensa siitä, että jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja väliaikaisen 
valiokunnan toiminnan ansiosta paljastuneiden seikkojen perusteella perusihmisoikeuksia 
– jotka sisältyvät Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n kidutuksen vastaiseen 
yleissopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan – on syyskuun 11. päivän 2001 
jälkeen aloitetun terrorismin vastaisen ehdottoman tärkeän taistelun yhteydessä useaan 
otteeseen loukattu vakavasti ja tavalla, jota ei voida hyväksyä;

5. pitää valitettavana sitä, että CIA on useaan otteeseen selvästi ollut vastuussa terrorismista 
syytettyjen henkilöiden laittomista siirroista, pitämisestä vangittuna sekä 
poikkeuksellisista kuljetuksista jäsenvaltioiden alueelle ja että usein kyse on ollut 
Euroopan kansalaisista;

6. tuomitsee poikkeukselliset kuljetukset, joiden on tarkoitus näyttää siltä, että epäillyt eivät 
joudu oikeudenkäyntiin, vaan nämä siirretään kolmansien maiden hallitusten alaisuuteen, 
jotta näitä voidaan kuulustella tai pitää vangittuina Yhdysvaltojen valvonnassa olevissa 
tiloissa; katsoo, että tiettyjen maiden käytännöt ovat riittämättömiä, sillä maat rajoittavat 
vastuutaan vaatiessaan diplomaattisia vahvistuksia; menettely on osoittautunut 
tehottomaksi ja se ei takaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämää suojaa;

7. pitää valitettavana – kuten väliaikaisen valiokunnan työskentely on tähän mennessä 
osoittanut – että CIA on käyttänyt tekaistuilta ja laillisilta lentoyhtiöiltä vuokrattuja 
lentokoneita ja salaa siirtänyt, pitänyt vangittuna ja kuljettanut terrorismista epäiltyjä 
henkilöitä luovuttaakseen heidät muihin maihin, muun muassa Egyptiin, Jordaniaan, 
Syyriaan ja Afganistaniin, joissa usein käytetään kidutusta kuulustelutilanteissa, minkä 
myös Yhdysvaltojen hallitus on itse todennut1;

Jäsenvaltioiden mahdollinen tahaton osallisuus – toiminnan tai laiminlyönnin kautta –
pidätyksiin, siirtoihin, poikkeuksellisiin kuljetuksiin ja salaisiin säilytyksiin tai tietoinen 
osallistuminen kyseiseen toimintaan

8. pitää todistajien ja tähän mennessä saatujen asiakirjojen perusteella epätodennäköisenä, 
että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset eivät tietäisi maansa alueella, 
ilmatilassa tai lentokentillä tapahtuneesta poikkeuksellisesta toiminnasta; pitää lisäksi 

  
1 Ks. ihmisoikeuksia koskevat Yhdysvaltojen raportit: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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epätodennäköisenä, että rikostutkinnasta, todistajilta ja tutkituista asiakirjoista saatujen 
tietojen perusteella CIA:n agenttien suunnitelma siirtää Egyptin kansalainen Abu Omar 
Milanoon 17. helmikuuta 2003 olisi toteutettu niin, että Italian hallituksen viranomaiset tai 
tiedustelupalvelu eivät olisi olleet tietoisia asiasta;

9. pitää valitettavana, että Ruotsin viranomaiset luovuttivat Egyptin kansalaiset Mohammed 
Al Zaryn ja Ahmed Agizan CIA:n agenteille, jotta kyseiset miehet palautettaisiin 
Egyptiin, vaikka ruotsalaiset tiesivät tarkoin, että näillä olisi suuri riski joutua kidutuksen 
sekä julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreiksi;

10. pitää valitettavana, että Bosnian viranomaiset luovuttivat CIA:n agenteille 
poikkeuksellisella kuljetuksella kuusi Algerian kansalaista tai algerialaista alkuperää 
olevaa asukasta, vaikka oikeudellisia takuita ei ollut annettu ja vaikka Bosnia ja 
Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuin antoi asiasta kielteisen päätöksen;

Kidutuksen käyttö

11. korostaa, että kidutuksen kielto, sellaisena kuin se on määritelty YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 1 artiklassa, on ehdoton eikä siihen liity poikkeuksia, oli sitten 
kyse sotatilasta tai sodan uhkasta, sisäpolitiikan epävakaisuudesta tai mistä tahansa 
poikkeustilasta; muistuttaa, että myös salaisia vangitsemisia sekä poikkeuksellisia siirtoja 
ja kuljetuksia on pidettävä kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisoikeusrikkomuksina ja 
ne on siis tuomittava tekoina, joihin saattaa sisältyä kidutusta tai epäinhimillistä ja 
halventavaa kohtelua;

12. muistuttaa, että kidutuksen avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa voida pitää 
pitävinä todisteina, mistä säädetään YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa, ja arvelee 
lisäksi, että kidutuksen avulla saadut tunnustukset ovat hyvin harvoin auttaneet terrorismin 
ennaltaehkäisyssä ja tukahduttamisessa, minkä muun muassa Yhdistyneen 
kuningaskunnan entinen Uzbekistanin-suurlähettiläs Craig Murray totesi väliaikaisen 
valiokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa;

13. kehottaa jäsenvaltioita välittömästi noudattamaan tiukasti YK:n kidutuksen vastaisen 
sopimuksen 3 artiklaa, ja erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, jonka mukaan yksikään 
valtio ei saa karkottaa, palauttaa eikä luovuttaa ketään henkilöä sellaiseen maahan, jossa 
tämän voidaan uskoa joutuvan kidutuksen uhriksi; kehottaa lisäksi Yhdysvaltoja 
muuttamaan palauttamiskieltoperiaatteen tulkintaansa kyseisen 3 artiklan mukaiseksi;

Euroopan ilmatilan ja eurooppalaisten lentokenttien käyttö kolmansien maiden 
tiedustelupalvelujen toimintaan

14. uskoo voivansa väittää, että Chicagon sopimusta on rikottu useaan otteeseen, kun CIA on 
toteuttanut satoja lentoja käyttäen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilmatilaa ja 
lentokenttiä ja kun CIA ei ole noudattanut velvoitetta hankkia yleissopimuksen 
3 artiklassa valtiollisille lennoille tarkoitettua lupaa;

15. pitää valitettavana, että yksikään jäsenvaltio ei ole ottanut käyttöön menettelyjä, joilla 
varmistettaisiin, toimivatko siviililentokoneet kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisesti;
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16. pitää kansallista ilmatilaa ja jäsenvaltioiden lentokenttiä koskevaa unionin lainsäädäntöä 
täysin riittämättömänä; korostaa tarvetta säätää uusia kansallisia, eurooppalaisia ja 
kansainvälisiä säännöksiä; kehottaa komissiota tekemään jo nyt direktiiviehdotuksen 
kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisesta;

Väliaikaisen valiokunnan tuleva työskentely

17. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan työskentelyn on jatkuttava ja kyseisten tapausten 
käsittelyä on syvennettävä, jotta voitaisiin varmistaa, että yksi tai useampi jäsenvaltio on 
rikkonut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa; korostaa myös mahdollisuutta 
laajentaa tutkinta sellaisiin tapahtumiin ja maihin, joita ei mainita erikseen tässä 
päätöslauselmassa;

18. päättää tämän seurauksena, että väliaikainen valiokunta jatkaa työskentelyään 
kahdentoista kuukauden mittaisen toimikautensa loppuun, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta parlamentin työjärjestyksen 175 artiklan säännöksiä, jotka koskevat 
toimikauden mahdollista pidentämistä;

19. katsoo, että Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston valmisteleva lainsäädäntötyö on 
saatava käyntiin mahdollisimman pian, jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen 
oikeudellinen suoja niille henkilöille, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, ja 
jotta parlamentit voisivat valvoa tehokkaasti tiedustelupalvelujen toimintaa sekä 
kansallisella että Euroopan unionin tasolla;

20. katsoo, että väliaikaisen valiokunnan olisi ehdotettava työskentelynsä päättyessä 
periaatteita, jotka olisi otettava huomioon erityisesti

– tiedustelupalvelujen välistä tiedonvaihtoa koskevissa uusissa säännöissä,

– kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävissä, terrorismin 
torjuntaa koskevissa sopimuksissa;

21. pyytää puhemiehistöä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta väliaikainen valiokunta 
voisi – ottaen huomioon sen valtuuksien erityisluonteen – täyttää kokonaisuudessaan sille 
annetun toimeksiannon, ja hyväksymään sen toiminnan loppuun asti parlamentin sisäisiä 
sääntöjä koskevat asianmukaiset poikkeukset, jotka koskevat

– väliaikaisen valiokunnan kuulemistilaisuuksiin kutsuttujen asiantuntijoiden (jotka 
voivat saada kulukorvauksen) lukumäärää,

– sallittujen virkamatkojen ja niihin osallistuvien parlamentin jäsenten lukumäärää 
väliaikaisen valiokunnan virallisten valtuuskuntien puitteissa,

– yksityiskohtaisten pöytäkirjojen laatimista väliaikaisen valiokunnan 
kuulemistilaisuuksista;

22. panee tyytyväisenä merkille Euroopan neuvoston toiminnan sekä sen ja väliaikaisen 
valiokunnan välille syntyneen yhteistyön;

23. kehottaa neuvostoa ja sen kaikkia jäseniä, erityisesti puheenjohtajaa, osallistumaan 
kokonaisvaltaisesti väliaikaisen valiokunnan työskentelyyn perussopimusten ja Euroopan 
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yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti;

24. rohkaisee komissiota edelleen tukemaan väliaikaista valiokuntaa kaikissa toimenpiteissä, 
joita tämä joutuu suorittamaan;

25. muistuttaa, että on hyvin tärkeää toimia täydessä yhteistyössä jäsenvaltioiden, unioniin 
liittyvien valtioiden, ehdokasvaltioiden ja assosioituneiden maiden parlamenttien kanssa, 
erityisesti niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet kyseisen aiheen parissa;

°

°        °

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja unioniin liittyvien valtioiden hallituksille, ehdokasvaltioille ja 
assosioituneille maille, Euroopan neuvostolle sekä Yhdysvaltojen hallitukselle ja 
kongressin kahdelle kamarille.
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PERUSTELUT

Tässä valiokunnan esittämässä väliaikaisessa mietinnössä pyritään esittämään ensimmäinen, 
väliaikainen arviointi valiokunnan tähän asti tekemästä työstä. Samalla sillä pyritään saamaan 
valiokunnan mandaatin mukaisesti esittelijän välttämättömäksi katsomaa jatkoaikaa 
työllemme, niin että saadaan täyteen kokonainen työvuosi.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa olemme hyödyntäneet Euroopan neuvostossa työskentelevän 
kollegamme Dick Martyn ja Euroopan neuvoston pääsihteerin Terry Davisin erinomaista 
työtä ja keskittyneet ennen kaikkea joidenkin poikkeuksellisten luovutusten uhrien (Abu 
Omar, Khaled Al Masri, Maher Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza ja ns. kuusi 
algerialaista, joista viisi on Bosnian kansalaisia ja jotka pidätettiin Bosniassa ja siirrettiin 
Guantanamoon) vaiheisiin. Kuulemisten aikana olemme kuulleet heidän lausuntonsa (tai 
mikäli kyseiset henkilöt olivat vielä vangittuina, heidän puolustusasianajajiensa lausunnon), 
minkä lisäksi olemme hyödyntäneet useissa maissa käynnissä olevia tutkimuksia.
Tapahtumien ja niihin liittyvän tilanteen rekonstruointi on saanut meidät toteamaan, että
syyskuun 11.päivän jälkeen välineitä ihmisoikeuksien takaamiseksi ja niiden 
suojelemiseksi on selvästi heikennetty. Tämä heikennys on koskenut myös joitakin 
kansainvälisen oikeuden perusasiakirjoja, ennen kaikkea Yhdistyneiden Kansakuntien 
kidutuksen vastaista yleissopimusta, jota on rikottu ei ainoastaan sen sisältämän ehdottoman 
kidutuksen kiellon osalta vaan myös sen kiellon osalta, joka koskee vangittujen luovuttamista 
maihin, joissa he saattavat joutua kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
kohteeksi.

Olemme omistaneet suuren osan työstämme, poikkeuksellisia luovutuksia (normaaliin 
oikeuskäytäntöön kuulumaton järjestelmä, jota käytetään väliaikaisesti terrorismin vastaisessa 
taistelussa) koskevaa käytäntöä, kidutuksen käyttöä ja sitä olettamusta, että CIA:lla on ollut 
salaisia vankiloita myös Euroopan unionin maissa, koskevien tietojen, asiakirjojen, analyysien 
ja vertailujen keräämiselle. Kaikessa tässä ovat olleet hyödyksi ihmisoikeuksia puolustavien 
kansalaisjärjestöjen antamat täsmälliset tiedot, eritoten Amnesty Internationalin ja Human 
Right Watchin edustajien (joita tapasimme sekä Brysselissä että Washingtonissa) antamat 
tiedot. Yhteistyö heidän kanssaan ja monet muut tärkeät kuulemiset (joihin osallistuivat muun 
muassa Milanon apulaissyyttäjä Armando Spataro, Ison-Britannian entinen suurlähettiläs
Craig Murray, Bosnia ja Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtaja Michelle 
Picard ja kidutusta tutkivaYK:n erityisraportoija Manfred Novak) ovat mahdollistaneet niiden 
väitteiden toteamisen perustelluiksi, joille mandaattimme perustuu ja joiden tutkimista meidän 
on jatkettava.

Mitä tulee erityisesti poikkeuksellisiin luovutuksiin, useat (myös luottamuksellisesti) 
kuulemamme lähteet vahvistivat, että tätä käytäntöä on todennäköisesti harjoitettu terrorismin 
vastaisessa taistelussa. Sitä on luultavasti jatkettu myös joidenkin eurooppalaisten hallitusten 
hiljaisen hyväksynnän tai selkeän yhteistyön myötä. Tutkimuksia jatkaessamme meidän on 
selvitettävä valtuuksiemme puitteissa jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden ja assosiaatiomaiden 
rooli ja mahdollinen vastuu asiassa.

Valiokuntamme teki kaksi matkaa: yhden entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan
(FYROM) ja toisen Yhdysvaltoihin.
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Skopjen matka auttoi selvittämään Saksan kansalaisen Al Masrin tapausta. Hänet pidätettiin 
31. joulukuuta 2003 Serbian rajalla ja pidettiin luultavasti 23 päivää vangittuna Skopjessa. 
Tämän jälkeen hänet kuljetettiin Afganistaniin, jossa häntä pidettiin vangittuna melkein 
viiden kuukauden ajan ennen kuin hänet vapautettiin ja kuljetettiin takaisin Saksaan. Al 
Masrin kohtalo ansaitsee lisäselvityksiä (ehdotamme muun muassa Saksan ulkoministerin, 
Saksan turvallisuuspalvelun johtajan ja asiaa tutkivan Monacon yleisen syyttäjän kuulemista), 
ja Skopjessa käynnin ansiosta meillä on myös FYROMin hallituksen virallinen – esittelijän 
mielestä tosin hyvin pidättyväinen – versio Al Masrin oleskelusta maan pääkaupungissa.

Washingtonin matka oli hyödyllinen sekä tapaamisten määrän että niiden laadun vuoksi. Sen 
ansiosta valiokunta sai ulkoasiainministeriöltä ja joiltakin kongressin jäseniltä kommentteja 
valiokunnan käsittelemistä aiheista. Erityisesti ulkoasiainministeriön oikeudellisten 
neuvonantajien päällikön John Bellingerin kanssa käydyn keskustelun jälkeen vaikutelmaksi 
jäi, että Bushin hallinto vaatii al-Qaidan vastaisessa taistelussa avoimesti "oikeutta toimia", 
myös mitä tulee kansainväliseen oikeuteen ja joihinkin kansainvälisiin sopimuksiin. Esittelijä 
ei voi hyväksyä tätä asennetta, kun otetaan huomioon ensisijainen velvollisuus varmistaa 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen. Nämä arvot on taattava yhtä lailla niin sodan 
kuin rauhan aikana ja näin ollen myös terrorismin vastaisessa taistelussa.

Näitä vaikutelmia vahvistivat tapaamiset kongressin jäsenten – sekä demokraattien, kuten Ed 
Markeyn (joka on laatinut lakiehdotuksen luovutusten kieltämisestä), että republikaanien, 
kuten Arlen Specterin (tiedustelupalveluja valvovan senaatin valiokunnan puheenjohtaja), 
kanssa. Molemmat olivat syvästi huolissaan Bushin politiikan seurauksista ihmisoikeuksien 
alalla.

Olemme perehtyneet myös suoraan tai epäsuorasti CIA:han kytköksissä olevien 
lentoyhtiöiden Euroopassa suorittamiin lentoihin. Olemme yhdistäneet Eurocontrolilta ja 
Yhdysvaltojen ilmailuhallinnolta sekä muista lähteistä (kansalaisjärjestöt, toimittajat, uhrit) 
saamiamme tietoja ja olemme voineet päätellä, että vuoden 2001 lopusta vuoden 2005
loppuun mennessä CIA:n koneet pysähtyivät Euroopassa oletettavasti yli tuhat kertaa. Osaa
näistä lennoista käytettiin varmasti vangittujen luovuttamiseen. Ensivaikutelman perusteella 
näyttää siltä, että useat jäsenvaltiot ovat tulkinneet Chicagon yleissopimusta tavalla, jota 
esittelijä pitää liiallisen sallivana.

Kaikessa valiokunnan jo tekemässä ja tulevassa työssä otamme huomioon valiokunnan
keskeisen tavoitteen: välttää, että tulevaisuudessa terrorismin vastaisessa taistelussa 
syyllistytään yhtä vakaviin perusoikeuksien loukkauksiin kuin syyskuun 11. päivän jälkeen.

Esittelijä on valmistellut tähän asiaan liittyen neljä työasiakirjaa:

§ Asiakirja, jossa esitellään aikajärjestyksessä tärkeimmät tapahtumat viimeisen 
puolentoista vuoden aikana lehdistön tekemistä, poikkeuksellisia luovutuksia 
koskevista ensimmäisistä paljastuksista tähän päivään asti1.

§ Lyhyt esittely tapauksista, jotka ovat luultavasti olleet poikkeuksellisia luovutuksia 
ja joita valiokunta on käsitellyt2.

  
1 PE 374.338.
2 PE 374.339.
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§ CIA:n lentoja Euroopassa koskeva alustava selvitys, jossa käsitellään 
32 lentokonetta, jotka kuuluivat Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulle tai joita se 
epäilemättä käytti – joko suoraan tai peiteyhtiöiden kautta – (tätä asiakirjaa seuraa 
täydellinen selvitys kaikista CIA:n käyttämistä lentokoneista)1.

§ Selonteko Ison-Britannian entisen Uzbekistanin-suurlähettilään Craig Murrayn 
valiokunnalle antamasta lausunnosta (selonteon liitteenä on joitakin asiakirjoja, 
joita Murray on käyttänyt paljastaakseen kidutuksen käytön, jota hän joutui 
todistamaan Uzbekistanissa)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
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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


