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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie domniemanego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu 
i nielegalnego przetrzymywania więźniów
(2006/2027(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie domniemanego 
wykorzystania terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego 
przetrzymywania więźniów1,

- uwzględniając decyzję z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji 
tymczasowej do spraw domniemanego wykorzystania państw europejskich przez CIA do 
transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów2,

- uwzględniając art. 175 Regulaminu,

– uwzględniając okresowe sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. domniemanego 
wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego 
przetrzymywania więźniów~ (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że głównym celem prac komisji tymczasowej jest ustalenie, czy w 
działanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w ramach ujawnionych faktów 
przestrzega podstawowych zasad wymienionych w artykule 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej i zapewnia w szczególności ochronę praw podstawowych, określonych 
między innymi w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
przyjętej przez Radę Europy w dniu 4 listopada 1950 r. (zwanej dalej Europejską 
Konwencją Praw Człowieka),

B. mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej3 proklamowana przez 
Parlament, Radę i Komisję na spotkaniu Rady Europejskiej w Nicei w dniu 
7 grudnia 2000 r., ujęta w części II Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jest 
na kontynencie europejskim jednym z tekstów, do którego odwołuje się nie tylko 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, lecz także trybunały konstytucyjne i 
inne sądy państw członkowskich,

C. mając na uwadze, że zasada nienaruszalności godności ludzkiej jest wymieniona we 
wstępnym postanowieniu Karty i stanowi podwalinę wszelkich innych praw 
podstawowych, w szczególności prawa do życia (art. 2), zakazu stosowania tortur i 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 4), prawa do ochrony w 
przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji (art. 19), prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art.47), które nie może 
podlegać ograniczeniom nawet ze względu na wymogi bezpieczeństwa, zarówno w czasie
pokoju, jak i wojny,

  
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0529.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0012.
3 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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D. mając na uwadze, że na mocy traktatów międzynarodowych, w szczególności 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, państwa członkowskie Unii Europejskiej 
zobowiązane są do zapewnienia każdej osobie podlegającej ich jurysdykcji korzystania z 
praw podstawowych przyznanych na szczeblu międzynarodowym, łącznie z zakazem 
ekstradycji lub deportacji do kraju, gdzie zagrażają im tortury lub okrutne traktowanie,

E. mając na uwadze, że oprócz przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w 
związku z ujawnionymi faktami państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność jako 
strony:

- Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1984 r.,

- Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętego przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r.,

- Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 
7 grudnia 1944 r., w szczególności art. 6,

F. mając na uwadze konieczność możliwie jak najściślejszej współpracy i porozumienia 
między komisją tymczasową, Radą Europy, Wysokim Przedstawicielem ONZ ds. Praw 
Człowieka oraz władzami państw członkowskich, w szczególności parlamentami 
krajowymi,

G. mając na uwadze, że współpraca ta i porozumienie powinny uwzględniać przeprowadzone 
dotychczas działania i dochodzenia, w szczególności:

- sprawozdania końcowe szwedzkiego rzecznika praw obywatelskich1, komisji 
konstytucyjnej szwedzkiego parlamentu2 oraz Komitetu ONZ Przeciwko Torturom3,

- dochodzenia sądowe prowadzone obecnie w różnych państwach członkowskich, w 
szczególności wnioski wyciągnięte we Włoszech w ramach dochodzenia 
prowadzonego pod nadzorem zastępcy prokuratora z Mediolanu4w sprawie porwania 
obywatela Egiptu Abu Omara,

- trwające lub zakończone dochodzenia parlamentarne w różnych państwach 
członkowskich, 

- oświadczenia władz wielu państw członkowskich, w szczególności Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii i Irlandii, dotyczące stwierdzonych przypadków lądowania na ich 
terytorium samolotów cywilnych używanych przez CIA,

  
1 Rzecznik parlamentarny, „A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to 

expel two Egyptian citizens”, nr 2169-2004 (22 maja 2005 r.).
2 Parlament Szwecji, „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 Decyzja Komitetu Przeciwko Torturom, komunikat nr 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/Szwecja (20 

maja 2005 r.), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument

4 Sąd w Mediolanie, Sezione Giudice per le indagini preliminari nr 10838/05 R.G.N.R i nr 1966/05 R.G.GIP.
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H. mając na uwadze, że należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na okresowe 
sprawozdanie Sekretarza Generalnego Rady Europy 1 sporządzone w ramach dochodzenia 
przeprowadzonego na mocy art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 
oświadczeń złożonych przez Sekretarza Generalnego Rady Europy na konferencji 
prasowej w dniu 12 kwietnia 2006 r. w następstwie szczegółowych odpowiedzi 
udzielonych przez państwa członkowskie Rady Europy2, w tym państwa członkowskie 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Sekretarz Generalny oświadczył, iż jest 
oczywiste, że miały miejsce loty w celu wydania osób podejrzewanych o terroryzm oraz 
że „praktycznie żadne państwo członkowskie nie posiada środków prawnych i 
administracyjnych mogących skutecznie chronić przed naruszeniem praw człowieka przez 
agentów obcych służb bezpieczeństwa , zaprzyjaźnionych krajów, działających na ich 
terytorium” oraz że „otrzymał odpowiedź, w której oficjalnie uznano, że pewne osoby 
zostały „wydane” obcym agentom drogą procedur nieprzestrzegających zasad i środków 
ochrony wymaganych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i inne instrumenty 
prawne Rady Europy”3,

I. mając na uwadze, że z pierwszej fazy prac komisji tymczasowej wynikają zbieżne 
informacje, a szczególności:

- przesłuchania w dniach 13 i 23 lutego, 6, 13 i 23 marca oraz 20 i 25 kwietnia 2006 r. z 
udziałem adwokatów, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
domniemanych ofiar wydania w trybie nadzwyczajnym oraz przedstawicieli władz 
państw członkowskich,

- pisemne informacje przedstawione przez zaproszonych gości oraz dokumenty 
oficjalne i inne, do których miała dotychczas dostęp komisja tymczasowa, 

J. mając na uwadze, że prace przeprowadzone dotąd przez komisję tymczasową 
potwierdzają zasadność decyzji z dnia 18 stycznia 2006 r., na mocy której została 
powołana, wykazując jednocześnie konieczność dalszej weryfikacji i zebrania 
dodatkowych informacji, w związku z czym konieczna jest dalsza praca umożliwiająca 
komisji pełne wykonanie powierzonych jej zadań,

K. mając na uwadze, że punkt 3 decyzji z dnia 18 stycznia 2006 r. przewiduje, że komisja 
tymczasowa powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu okresowe sprawozdanie, 
zawierające szczegółowe propozycje dotyczące organizacji jej dalszych prac,

Odnośnie informacji zebranych dotychczas przez komisję tymczasową:

1. popiera wnioski Sekretarza Generalnego Rady Europy w następstwie dochodzenia 
przeprowadzonego na mocy art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

  
1 Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, sporządzone na mocy art. 52 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka w sprawie tajnego przetrzymywania i transportu osób zatrzymanych, podejrzewanych o 
terroryzm, w szczególności przez agencje innych państw lub z ich inicjatywy 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEngli
sh&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

2 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
3 Notatki na konferencję prasową Terry´ego Davisa, Sekretarza Generalnego Rady Europy, środa 12 kwietnia 

2006 r. 
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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2. odnotowuje również w tym kontekście opinię nr 363/2005, przedstawioną przez 
Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (zwaną Komisją Wenecką)1

Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy, w szczególności jej następujące elementy:

- państwo członkowskie Rady Europy, które współpracuje czynnie lub biernie w celu 
nakazania i dokonania tajnego przetrzymywania ponosi odpowiedzialność na mocy 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- państwo członkowskie Rady Europy ponosi również odpowiedzialność w przypadku 
gdy jego służby (policja, siły bezpieczeństwa itp.) działając ultra vires, współpracują z 
obcymi organami władzy lub nie zapobiegają aresztowaniu lub tajnemu 
przetrzymywaniu, o którym nie poinformowano rządu danego państwa;

3. wyraża ubolewanie, że zasady działania tajnych służb wydają się w wielu państwach 
członkowskich Unii nieodpowiednie, co pociąga za sobą konieczność wprowadzenia 
skuteczniejszych kontroli, w szczególności w odniesieniu do działania obcych tajnych 
służb na ich terytorium i uważa, że należy przyjąć pilne środki prawne zarówno na 
szczeblu krajowym jak i na szczeblu Unii Europejskiej;

Odnośnie aresztowania, uprowadzenia, wydania w trybie nadzwyczajnym i tajnego 
przetrzymywania więźniów przez CIA lub inne służby bezpieczeństwa państw trzecich:

4. wyraża zaniepokojenie faktem stwierdzenia, w oparciu o materiały ujawnione już od dnia 
11 września 2001 r. w państwach członkowskich, w Radzie Europy i w ramach prac 
komisji tymczasowej i zwalczania terroryzmu, że doszło do wielokrotnego, poważnego i 
niedopuszczalnego naruszenia podstawowych praw człowieka, w szczególności w 
odniesieniu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

5. ubolewa nad faktem, że CIA było kilkakrotnie jednoznacznie odpowiedzialne za 
uprowadzenie i nielegalne przetrzymywanie domniemanych terrorystów na terytorium 
państw członkowskich, a także za wydanie w trybie nadzwyczajnym oraz że w wielu 
przypadkach dotyczy to europejskich obywateli;

6. potępia praktykę wydania w trybie nadzwyczajnym, które ma na celu zapewnienie, aby 
podejrzani nie zostali postawieni przed sądem, lecz przekazani rządom państw trzecich i 
przesłuchiwani lub przetrzymywani w miejscach podlegających kontroli USA; uważa za 
niewłaściwą praktykę niektórych rządów polegającą na ograniczaniu ich 
odpowiedzialności poprzez żądanie gwarancji dyplomatycznych; metoda ta okazała się 
nieskuteczna i nie zapewnia ochrony na poziomie przewidzianym w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka;

7. ubolewa nad faktem, że CIA - na co zdają się wskazywać dotychczas wszystkie prace 
komisji tymczasowej - korzystając z samolotów wyczarterowanych od fikcyjnych linii 
lotniczych lub legalnie działających spółek, uprowadziło, przetrzymywało i wydawało w 
sposób tajny osoby podejrzane o terroryzm w celu ich przekazania państwom trzecim (w 
tym Egiptowi, Jordanii, Syrii i Afganistanowi), w których, jak przyznaje również sam 

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.
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rząd USA1, często podczas przesłuchania stosowane są tortury;

Odnośnie ewentualnego zamieszania państw członkowskich, poprzez działanie lub 
zaniechanie, w aresztowania, uprowadzenia, wydanie w trybie nadzwyczajnym i tajne 
przetrzymywanie podejrzanych lub ich współodpowiedzialności w tym zakresie:

8. uważa, na podstawie zeznań i zgromadzonej dotychczas dokumentacji, że nie jest 
możliwe, aby rządy niektórych państw europejskich nie wiedziały o przypadkach wydania 
w trybie nadzwyczajnym, które miały miejsce na ich terytorium i w granicach ich 
przestrzeni powietrznej lub na ich lotniskach; uwzględniając wyniki dochodzenia 
sądowego, zeznania świadków i przeanalizowaną dokumentację, uważa także za 
nieprawdopodobne, aby uprowadzenie Egipcjanina Abu Omara w dniu 17 lutego 2003 r. 
w Mediolanie przez agentów CIA zostało zorganizowane i przeprowadzone bez 
uprzedniego zawiadomienia władz rządowych lub włoskich służb bezpieczeństwa;

9. wyraża ubolewanie nad faktem wydalenia przez szwedzkie władze egipskich obywateli, 
Mohammeda Al Zariego i Achmeda Agizy, i ich wydania agentom CIA w celu repatriacji 
do Egiptu, uwzględniając, że wiedziały one doskonale o ryzyku tortur i okrutnego, 
nieludzkiego i poniżającego traktowania, na jakie mogły być narażone te osoby;

10. ubolewa nad faktem wydania w trybie nadzwyczajnym przez bośniackie władze agentom 
CIA sześciu obywateli lub rezydentów pochodzenia algierskiego, mimo braku gwarancji 
sądowych i formalnej decyzji odmownej izby praw człowieka dla Bośni i Hercegowiny;

Odnośnie stosowania tortur:

11. podkreśla, że zakaz stosowania tortur w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur jest całkowicie i bezwzględnie obowiązujący, zarówno w 
przypadku stanu wojny lub zagrożenia wojną, wewnętrznej niestabilności politycznej, jak 
i wszelkich innych sytuacjach wyjątkowych; przypomina, że przypadki przetrzymywania 
incommunicado, uprowadzenia i wydania w trybie nadzwyczajnym należy również, 
zgodnie z prawem międzynarodowym, traktować jako naruszenie praw podstawowych i 
potępiać je jako czyny związane ze stosowaniem tortur lub nieludzkim i poniżającym 
traktowaniem;

12. przypomina, że informacje wymuszone torturami nie mogą w żadnym przypadku, zgodnie 
z postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, stanowić 
wiarygodnego dowodu i stwierdza ponadto, że zeznania złożone pod wpływem tortur w 
bardzo niewielu przypadkach przyczyniły się do zapobiegania i zwalczania terroryzmu, 
jak przyznał między innymi były ambasador brytyjski w Uzbekistanie, Craig Murray, 
podczas przesłuchania przed komisją tymczasową;

13. zwraca się zdecydowanie do państw członkowskich o ścisłe przestrzeganie art. 3 
Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, w szczególności zasady 
niewydalania uchodźców, zgodnie z którym „żadne Państwo Strona nie może wydalać, 
zwracać lub wydawać innemu państwu danej osoby, jeżeli istnieją poważne podstawy, by 
sądzić, że może jej tam grozić stosowanie tortur.”; wzywa ponadto państwa członkowskie 

  
1 Patrz sprawozdania USA w sprawie praw człowieka: USA Krajowe sprawozdanie Departamentu Stanu w 
sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka (2003).
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do rewizji interpretacji zasady niewydalania przewidzianej w powyższym art. 3;

Odnośnie wykorzystywania europejskiej przestrzeni powietrznej i europejskich lotnisk przez 
służby bezpieczeństwa państw trzecich:

14. uważa, że możliwe jest stwierdzenie wielokrotnego naruszenia konwencji z Chicago w 
związku z setkami lotów przeprowadzonych przez CIA przez przestrzeń powietrzną i z 
wykorzystaniem lotnisk państw członkowskich, bez spełnienia obowiązku uzyskania w 
tym celu zezwolenia przewidzianego w art. 3 tej konwencji w odniesieniu do lotów 
państwowych statków powietrznych;

15. wyraża ubolewanie nad faktem, że żadne z państw członkowskich nie ustanowiło 
procedur mających na celu sprawdzenie, czy cywilne statki powietrzne nie były 
wykorzystywane do celów niezgodnych z uznanymi normami międzynarodowymi w 
zakresie praw człowieka;

16. uważa europejskie prawodawstwo dotyczące korzystania z krajowych przestrzeni 
powietrznych i lotnisk państw członkowskich za całkowicie niewystarczające; podkreśla 
konieczność ustanowienia norm krajowych, europejskich i międzynarodowych; zwraca się 
do Komisji o niezwłoczne przedstawienie projektu dyrektywy mającej na celu 
harmonizację przepisów krajowych;

Odnośnie przyszłych prac komisji tymczasowej:

17. stwierdza konieczność dalszych prac komisji tymczasowej i pogłębienia oceny odnośnych 
zdarzeń w celu zbadania, czy doszło do naruszenia art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej 
przez jedno lub kilka państw członkowskich; podkreśla także możliwość rozszerzenia 
zakresu badań o zdarzenia i państwa, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej 
rezolucji;

18. postanawia tym samym, że prace komisji tymczasowej będą kontynuowane przez 
pozostały okres 12-miesięcznego mandatu, z zastrzeżeniem postanowień art. 175 
Regulaminu dotyczących ewentualnego przedłużenia mandatu;

19. uważa, że wstępne prace legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej i Rady Europy 
powinny zostać podjęte jak najszybciej, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 
prawnej osobom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich oraz zapewnienia 
skutecznej kontroli parlamentarnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, 
nad służbami wywiadowczymi;

20. jest zdania, że komisja tymczasowa powinna również zaproponować w ramach swoich 
prac obowiązujące zasady, w szczególności:

- w zakresie nowych zasad dotyczących wymiany informacji pomiędzy służbami 
wywiadowczymi;

- w zakresie umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi 
dotyczących zwalczania terroryzmu;

21. zwraca się do Prezydium o podjęcie koniecznych działań w celu zapewnienia komisji 
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tymczasowej, uwzględniając szczególny charakter jej obowiązków, możliwości pełnego 
wykonania powierzonego zadania, przyznając jej do końca prowadzenia prac możliwość 
jakiegokolwiek uzasadnionego odstępstwa od wewnętrznych przepisów Parlamentu, w 
szczególności odstępstwa dotyczącego:

- liczby ekspertów powoływanych na przesłuchania komisji tymczasowej mogących 
uzyskać zwrot poniesionych kosztów;

- liczby dopuszczalnych podróży i posłów biorących udział w oficjalnych delegacjach 
komisji tymczasowej;

- sporządzania sprawozdań in extenso z przesłuchań prowadzonych przez komisję 
tymczasową;

22. wyraża zadowolenie z działania prowadzonego przez Radę Europy oraz ze współpracy 
nawiązanej pomiędzy nią a komisją tymczasową;

23. wzywa Radę oraz każdego z jej członków, a w szczególności państwo sprawujące 
przewodnictwo, do udzielenia pełnego wsparcia pracom komisji tymczasowej, zgodnie z 
zasadą lojalnej współpracy określoną w traktatach i orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich;

24. zachęca Komisję do dalszego wpierania komisji tymczasowej w zakresie wszelkich 
podejmowanych przez nią działań;

25. przypomina o zasadniczym znaczeniu ścisłej współpracy z parlamentami państw 
członkowskich, krajów przystępujących, kandydujących i stowarzyszonych, w 
szczególności z tymi państwami, które podjęły prace w przedmiotowej sprawie;

°

°        °

26. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw przystępujących, państw 
kandydujących i stowarzyszonych, a także Radzie Europy oraz rządowi i obu izbom 
Kongresu Stanów Zjednoczonych.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wstępnego sprawozdania przedstawionego w niniejszym dokumencie jest nakreślenie 
pierwszej, tymczasowej oceny pracy, jaką do tej pory wykonała nasza komisja. Wiąże się ono 
również z potrzebą uzyskania, jak przewiduje to otrzymany przez nas mandat, przedłużenia 
naszych prac- absolutnie koniecznego, zdaniem sprawozdawcy- aż do zakończenia 
normalnego okresu dwunastu miesięcy pracy.

W tej pierwszej fazie działalności, w której wiele zawdzięczamy doskonałej pracy kolegi 
Dicka Marty’ego z Rady Europy, a także jej Sekretarza Generalnego, Terry’ego Davisa, 
skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na sprawie niektórych prawdopodobnych ofiar 
„wydania w trybie nadzwyczajnym” (Abu Omara, Khaleda Al Masriego, Mahera Arara, 
Mohameda El Zariego, Ahmeda Al Gizy i „sześciu Algierczyków”- w tym pięciu obywateli 
bośniackich- aresztowanych w Bośni i przewiezionych do Guantanamo). W trakcie naszych 
przesłuchań złożyli oni (lub ich obrońcy, w przypadku gdy osoby te nadal są 
przetrzymywane) zeznania, które wzbogacone są często o elementy wniesione przez 
dochodzenia prowadzone w wielu krajach. Rekonstrukcja wydarzeń i kontekstu, w jakim 
miały miejsce pozwala nam sądzić, że doszło do znacznego ograniczenia instrumentów 
ochrony i gwarancji praw człowieka po 11 września. Ograniczenie to odbyło się również 
ze szkodą dla niektórych źródeł prawa międzynarodowego, przede wszystkim konwencji 
ONZ przeciw torturom, naruszonej nie tylko odnośnie absolutnego zakazu stosowania tortur, 
lecz także wyraźnego zakazu wydawania więźniów do krajów, w których istnieje ryzyko 
poddania ich torturom czy nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

Znaczną część naszej pracy poświęciliśmy zbieraniu informacji, dokumentów, potwierdzeń i 
elementów analizy dotyczących praktyki wydania w trybie nadzwyczajnym (pozasądowy 
system wykorzystywany ad hoc do celów wojny z terrorem), stosowania tortur oraz hipotezy 
istnienia tajnych więzień CIA również w krajach europejskich. W każdej z tych kwestii 
okazały się użyteczne i dokładne informacje dostarczone przez organizacje pozarządowe 
zaangażowane w ochronę praw człowieka, a w szczególności informacje uzyskane od 
przedstawicieli Amnesty International i Human Rights Watch (spotkanych zarówno w 
Brukseli, jak i w Waszyngtonie). Współpraca z ich strony- a także inne istotne przesłuchania 
(przypomnijmy zastępcę prokuratora z Mediolanu, Armanda Spadaro; byłego ambasadora 
brytyjskiego, Craiga Murray’a; przewodniczącą Izby Praw Człowieka Bośni i Hercegowiny, 
Michelle Picard; Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Tortur, Manfreda Nowaka)- pozwalają 
nam dzisiaj uznać za uzasadnione pytania, na których opiera się nasz mandat i w odniesieniu 
do których będziemy musieli kontynuować nasze dochodzenia.

Jeśli chodzi o same wydania w trybie nadzwyczajnym, liczne źródła, do jakich sięgnęliśmy 
(również w formie poufnej), potwierdzają, że praktyka ta była prawdopodobnie stosowana w 
walce z terroryzmem. Można również przypuszczać, że odbywało się to przy cichej lub 
jawnej współpracy ze strony niektórych rządów europejskich. W dalszym ciągu naszych prac 
będziemy musieli, zgodnie z tym, co przewiduje nasz mandat, zgłębić kwestię roli i 
ewentualnej odpowiedzialności państw członkowskich, kandydujących czy stowarzyszonych.

Miały miejsce dwie misje naszej komisji: w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 



PR\617761PL.doc 11/19 PE 372.179v02-00

PL

(BJRM) i w Stanach Zjednoczonych.

Misja w Skopje pozwoliła bliżej przyjrzeć się sprawie Al Masriego, obywatela Niemiec 
zatrzymanego w dniu 13 grudnia 2003 r. na granicy z Serbią, przypuszczalnie 
przetrzymywanego przez 23 dni w samym Skopje i wreszcie transportowanego do 
Afganistanu, gdzie przetrzymywany był przez pięć miesięcy, zanim został uwolniony i 
przywieziony z powrotem do Niemiec. Choć sprawa Al Masriego warta jest dalszego 
zgłębienia (zaproponujemy między innymi przesłuchania niemieckiego ministra spraw 
zagranicznych, szefa niemieckiej służby bezpieczeństwa i prokuratora z Monachium, który 
prowadzi dochodzenie w tej sprawie), wizyta w Skopje pozwoliła również na zapoznanie się z 
oficjalną- i zdaniem sprawozdawcy, bardzo ostrożną- wersją władz rządowych BJRM 
dotyczącą pobytu Al Masriego w stolicy kraju.

Misja w Waszyngtonie- użyteczna ze względu na ilość i jakość odbytych spotkań- umożliwiła 
między innymi zapoznanie się z oceną Departamentu Stanu i niektórych kongresmanów w 
zakresie kwestii, jakimi zajmuje się nasza komisja. Wrażenie, jakie odnieśliśmy- przede 
wszystkim w wyniku konfrontacji z Johnem Bellingerem, szefem radców prawnych 
Departamentu Stanu- jest takie, że administracja Busha w walce z al Kaidą domaga się 
otwarcie „licencji na działanie”, także w odniesieniu do ogólnie przyjętego prawa 
międzynarodowego oraz niektórych konwencji międzynarodowych. Jest to podejście, którego 
sprawozdawca nie podziela, z uwagi na podstawowy obowiązek zapewnienia poszanowania 
praw i godności osoby ludzkiej, czyli wartości, jakie należy zagwarantować w tej samej 
mierze zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, a zatem również w ramach walki z 
terroryzmem.
Odniesione przez nas wrażenia potwierdziły spotkania z kongresmanami zarówno 
demokratycznymi, jak na przykład Ed Markey (autor projektu ustawy zmierzającej do 
zaprzestania praktyki wydawania więźniów), jak i republikańskimi, jak na przykład Arlen 
Specter (przewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu), bowiem wszyscy oni są poważnie 
zaniepokojeni skutkami polityki prowadzonej przez administrację Busha w zakresie praw 
człowieka.

Szczególną uwagę poświęcono również do tej pory analizie lotów do Europy obsługiwanych 
przez samoloty linii bezpośrednio lub pośrednio związanych z CIA. Poprzez zestawienie 
danych uzyskanych z Eurocontrol z danymi Federal Aviation Administration oraz z innymi 
źródłami, do jakich sięgnęła nasza komisja (organizacje pozarządowe, dziennikarze, ofiary) 
udało nam się odtworzyć, w okresie od końca 2001 r. do końca 2005 r., ponad tysiąc lądowań 
w Europie, które przypuszczalnie miały miejsce za sprawą CIA. Niektóre z tych lotów zostały 
z pewnością wykorzystane również do wydania więźniów.
Ze wstępnej oceny, jaką można dziś zaproponować, jasno wynika, że wiele państw 
członkowskich zinterpretowało konwencję z Chicago w sposób, który sprawozdawca uważa 
za nazbyt permisywny.

Jednoznaczny pozostaje, na każdym etapie prac, jakie już przeprowadziliśmy i jakie 
zamierzamy przeprowadzić, zasadniczy cel przyświecający tej komisji: uniknąć powtórzenia 
się w przyszłości, w ramach walki z terroryzmem międzynarodowym, przypadków 
poważnego naruszania praw podstawowych, takich jakie odnotowano po 11 września.

Sprawozdawca przygotował w związku z tym cztery dokumenty robocze:
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§ Chronologia najważniejszych wydarzeń z ostatnich osiemnastu miesięcy, 
począwszy od pierwszych doniesień prasowych o praktyce wydania w trybie 
nadzwyczajnym, a skończywszy na dniach dzisiejszych1.

§ Zwięzła rekonstrukcja prawdopodobnych przypadków wydania w trybie 
nadzwyczajnym, którymi zajęła się nasza komisja2.

§ Podsumowanie lotów CIA w Europie, w odniesieniu do 32 samolotów, które 
należały czy zostały z pewnością wykorzystane- bezpośrednio lub za 
pośrednictwem tzw. front companies ('firm fasadowych')- przez amerykański 
wywiad (które uzupełnione zostanie o kompletną dokumentację dotyczącą 
wszystkich samolotów wykorzystanych przez CIA)3.

§ Raport dotyczący zeznania złożonego przed komisją przez byłego ambasadora 
brytyjskiego w Uzbekistanie, Craiga Murray'a (z załączonymi niektórymi 
dokumentami wykorzystanymi przez C. Murray'a do ujawnienia stosowania tortur, 
którego były ambasador był w Uzbekistanie bezpośrednim świadkiem)4.

  
1 PE374.338
2 PE374.339
3 PE374.340
4 PE374.341
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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));

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))

PL
EN

A
R

Y
 -J

un
e 

(f
ro

m
 1

2 
to

 1
5)

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
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05/06 July 2006 to be confirmed

EP - STR 

Plenary sitting 3: Debate and vote of the interim resolution (2006/2027 (INI))
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Press conference 8: Carlos COELHO, chairman and Giovanni Claudio FAVA, rapporteur:
Outcome of the vote on the interim resolution in Plenary


