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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a 
nezákonného zadržiavania väzňov
(2006/2027(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o údajnom využívaní európskych 
krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov1,

- so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. januára 2006 o vytvorení dočasného výboru vo 
veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a 
nezákonného zadržiavania väzňov2,

- so zreteľom na článok 175 Rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na predbežnú správu dočasného výboru vo veci údajného využívania 
európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania 
väzňov (A6-0000/2006),

A. keďže práca dočasného výboru má za cieľ zistiť, či postup Európskej únie a jej členských 
štátov v rámci uvádzaných skutočností rešpektoval zakladateľské princípy, uvedené v 
článku 6 Zmluvy o Európskej únii, a zvlášť to, či zabezpečil ochranu základných práv, 
ako ich, okrem iného, definuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
prijatý Radou Európy 4. novembra 1950 (ďalej ako Európsky dohovor o ľudských 
právach),

B. keďže Charta základných práv Európskej únie3, slávnostne prijatá Parlamentom, Radou a 
Komisiou počas zasadnutia Európskej rady v Nice 7. decembra 2000 a uvádzaná aj v 
druhej časti Zmluvy o Ústave pre Európu, predstavuje na európskom kontinente jeden z 
referenčných textov nie iba pre Súdny dvor Európskych spoločenstiev, ale aj pre ústavné 
súdy a ostatné súdne orgány členských štátov,

C. keďže princíp nedeliteľnosti ľudskej dôstojnosti je uvedený v úvode tejto charty a je 
základom všetkých ostatných základných práv, zvlášť práva na život (článok II-62), 
zákazu mučenia a podrobovania neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestu (článok II-64), práva na ochranu v prípade odsunu, vyhostenia alebo vydania 
(článok II-79), práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces (článok II-107), 
pričom dôstojnosť nemôže byť obmedzovaná z bezpečnostných dôvodov ani v mierových 
podmienkach, ani v podmienkach vojny,

D. keďže na základe medzinárodných zmlúv a zvlášť na základe európskeho dohovoru o 
ľudských právach sú členské štáty Európskej únie povinné zabezpečiť každej osobe, ktorá 

  
1 Texty prijaté k tomuto dňu, P6_TA(2005)0529.
2 Texty prijaté k tomuto dňu, P6_TA(2006)0012.
3 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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patrí do ich právomoci, dodržiavanie základných práv, ktoré sú jej priznané na 
medzinárodnej úrovni, vrátane zákazu vypovedania alebo deportovania na miesto, kde 
hrozí riziko mučenia alebo krutého zaobchádzania,

E. keďže uvádzané skutočnosti zaväzujú členské štáty nie iba na základe Európskeho 
dohovoru o ľudských právach, ale aj na základe:

- Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu, prijatému Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 10. decembra 1984,

- Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, prijatého Valným 
zhromaždením Spojených národov 16. decembra 1966,

- Chicagského dohovoru zo 7. decembra 1944 o medzinárodnom civilnom letectve, 
zvlášť článku 6,

F. keďže je potrebné, aby medzi dočasným výborom a Radou Európy, vysokým komisárom 
pre ľudské práva Spojených národov, ako aj predstaviteľmi členských štátov a zvlášť 
parlamentmi došlo k čo najužšej dohode a spolupráci,

G. keďže uvedená dohoda a spolupráca by mali vziať do úvahy už jestvujúce aktivity a 
vyšetrovania, zvlášť:

- konečné znenia správ švédskeho ombudsmana1, ústavného výboru švédskeho 
parlamentu2 a Výboru proti mučeniu Spojených národov3, 

- prebiehajúce súdne vyšetrovania vo viacerých členských štátoch, zvlášť závery 
vyšetrovania zástupcu prokurátora v Miláne4 o únose egyptského občana Abu Omara, 

- prebiehajúce alebo ukončené parlamentné vyšetrovania vo viacerých členských 
štátoch, 

- vyhlásenia predstaviteľov viacerých členských štátov, zvlášť Nemecka, Spojeného 
kráľovstva, Španielska a Írska, týkajúce sa potvrdených informácií o pristávaní 
civilných lietadiel, využívaných prostredníctvom CIA, na ich územiach, 

  
1 Parlamentný ombudsman, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government 

decision to expel two Egyptian citizens", odkaz č. 2169-2004 (22. máj 2005).
2 Švédsky 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 Rozhodnutie Výboru proti mučeniu, oznámenie č. 233/2003, pán Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Švédsko (20. máj 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Súd v Miláne, Sezione Giudice per le indagini preliminari, odkazy č. 10838/05 R.G.N.R a č. 
1966/05 R.G.GIP.
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H. keďže v rámci tejto perspektívy musí byť zvláštna pozornosť venovaná správe 
generálneho tajomníka Rady Európy1, vypracovanej v rámci vyšetrovania vedeného na 
základ článku 52 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj vyhláseniam 
generálneho tajomníka na tlačovej besede, ktorá sa konala 12. apríla 2006, opierajúcim sa 
o podrobné informácie poskytnuté členskými štátmi Rady Európy2, medzi ktorými boli aj 
členské štáty Európskej únie; keďže generálny tajomník vyhlásil, že je zrejmé, že tieto 
lety sa naozaj uskutočnili a že „prakticky žiaden z našich členských štátov nedisponuje 
zákonnými a administratívnymi opatreniami, umožňujúcimi účinne chrániť osoby proti 
porušovaniu ľudských práv zo strany agentov cudzích bezpečnostných služieb, 
pôsobiacich na ich území“ a že „dostal oficiálnu informáciu, potvrdzujúcu, že cudzím 
agentom boli ´vydané´ isté osoby na základe postupov, ktoré ignorujú zabezpečujúce 
normy a opatrenia, vyžadované Európskym dohovorom o ľudských právach a ďalšími 
právnymi nástrojmi Rady Európy“3,

I. keďže z tejto prvej fázy prác dočasného výboru, zvlášť z:

- vypočutí, ktoré sa konali 13. a 23. februára, 6., 13., 21. a 23. marca, a 20. a 25. apríla 
2006, a na ktorých sa zúčastnili advokáti, novinári, zástupcovia mimovládnych 
organizácií, údajné obete tohto výnimočného spôsobu vydávania osôb a zástupcovia 
verejných orgánov členských štátov,

- písomných príspevkov pozvaných rečníkov, ako aj z oficiálnych a iných dokumentov, 
ku ktorým mal dočasný výbor až do dnešného dňa prístup,

vyplývajú navzájom sa potvrdzujúce údaje,

J. keďže práce, ktoré dočasný výbor viedol až do dnešného dňa, dokazujú opodstatnenosť 
rozhodnutia z 18. januára 2006 o jeho vytvorení, no takisto ukazujú potrebu vykonať 
ďalšie overenia a získať doplňujúce informácie, a keďže ďalšie pokračovanie prác výboru 
by mu malo umožniť v plnej miere naplniť úlohu, ktorou bol poverený,

K. keďže jeho rozhodnutie z 18. januára 2006 v odseku 3 hovorí, že dočasný výbor mu má 
odovzdať predbežnú správu, obsahujúcu podrobné návrhy o organizácii ďalších prác,

Čo sa týka údajov, ktoré dočasný výbor získal až do dnešného dňa

  
1 Správa generálneho tajomníka o otázke zadržiavania a utajenej prepravy zadržiavaných osôb, 

podozrivých z teroristických aktov, zvlášť tajnými službami iných štátov alebo na ich popud, 
vypracovaná na základe článku 52 Európskeho dohovoru o ľudských právach,  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language
=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackCol
orLogged=FFAC75.

2 http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.
3 Poznámky k tlačovej besede Terryho Davisa, generálneho tajomníka Council of Europe, streda 12. 

apríla 2006;
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.
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1. považuje za správne závery generálneho tajomníka Rady Európy, opierajúce sa o 
vyšetrovanie vedené v zmysle článku 52 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

2. berie v tejto súvislosti na vedomie stanovisko č. 363/2005, vydané Európskym výborom 
pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátsky výbor)1 v Parlamentnom zhromaždení 
Rady Európy, zvlášť jeho nasledujúce momenty:

- členský štát Rady Európy, ktorý sa aktívne alebo pasívne zúčastňuje na presadzovaní 
alebo realizovaní utajeného zadržiavania, je na základe Európskeho dohovoru o 
ľudských právach braný na zodpovednosť,

- členský štát Rady Európy je braný na zodpovednosť aj v tom prípade, ak jeho zložky 
(polícia, bezpečnostné zložky, atď.), konajúce ultra vires, spolupracujú s cudzími 
predstaviteľmi, alebo nebránia zatknutiu či utajenému zadržiavaniu, o ktorom nebola 
vláda informovaná;

3. vyjadruje ľútosť, že vo viacerých členských štátoch sú pravidlá, vzťahujúce sa na aktivity 
tajných služieb, zjavne neadekvátne, takže je potrebné zaviesť lepšie spôsoby kontroly, 
zvlášť čo sa týka aktivít cudzích tajných služieb na území týchto štátov, a domnieva sa, že 
v čo najkratšom čase treba prijať zákonné opatrenia jednak na národnej úrovni, ako aj na 
úrovni Európskej únie;

Čo sa týka zatýkania, únosov, výnimočných spôsobov vydávania osôb a tajného 
zadržiavania zo strany CIA alebo zo strany iných bezpečnostných služieb tretích krajín

4. je znepokojený skutočnosťou, že na základe informácií získaných po 11. septembri 2001 v 
členských štátoch, v Rade Európy, na základe práce dočasného výboru a v rámci 
nevyhnutného boja proti terorizmu, je možné konštatovať, že základné ľudské práva sa 
opakovane stali predmetom závažného a neprijateľného porušovania, zvlášť z hľadiska 
Európskeho dohovoru o ľudských právach, Dohovoru Spojených národov proti mučeniu a 
Charty základných práv Európskej únie;

5. vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že CIA bola viackrát zjavne zodpovedná za nezákonné 
únosy a zadržiavanie údajných teroristov na území členských štátov, ako aj za výnimočné 
spôsoby vydávania osôb a že vo viacerých prípadoch ide o európskych občanov;

6. odsudzuje prax výnimočného vydávania osôb, ktorého cieľom je postupovať tak, aby sa s 
podozrivými neviedol súdnu proces, ale aby boli vydaní vládam tretích krajín s cieľom ich 
vyšetrovania alebo zadržiavania na miestach, kontrolovaných Spojenými štátmi; považuje 
za neadekvátny postup niektorých vlád, spočívajúci v obmedzení svojej zodpovednosti 
prostredníctvom žiadosti o diplomatické záruky, keďže táto metóda sa ukázala ako 
neúčinná a neposkytuje takú úroveň ochrany, akú požaduje Európsky dohovor o ľudských 
právach;

  
1 http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.
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7. vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že – ako to zatiaľ naznačujú výsledky práce 
dočasného výboru – CIA prostredníctvom využívania lietadiel, prenajatých fiktívnymi 
alebo riadnymi leteckými spoločnosťami, tajne unášala, zadržiavala alebo jej boli 
vydávané osoby podozrivé z terorizmu, aby ich mohla ďalej vydávať ďalším krajinám 
(napríklad Egyptu, Jordánsku, Sýrii alebo Afganistanu), ktoré – ako to uznávajú aj 
samotné Spojené štáty1 – často pri vyšetrovaní používajú mučenie;

Čo sa týka možnosti, že členské štáty boli aktívne alebo z nedbalosti zapojené do zatýkania, 
unášania, výnimočného vydávania a tajného zadržiavania osôb, alebo ich mlčky 
akceptovali

8. považuje na základe doteraz získaných svedectiev a dokumentov za veľmi 
nepravdepodobné, že by prinajmenej niektoré európske vlády nevedeli o mimoriadnych 
aktivitách vydávania osôb, odohrávajúcich sa na ich území a v ich leteckom priestore, či 
na ich letiskách; so zreteľom na výsledky súdnych vyšetrovaní, svedectvá a preskúmanú 
dokumentáciu považuje za rovnako nepravdepodobné, že únos egyptského občana Abu 
Omara, ku ktorému došlo 17. februára 2003 v Miláne zo strany agentov CIA, by bol 
pripravený a realizovaný bez predchádzajúceho informovania vládnych predstaviteľov 
alebo talianskych bezpečnostných služieb;

9. vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že švédske orgány vyhostili egyptských občanov 
Mohammeda Al Zaryho a Ahmeda Agizu a odovzdali ich agentom CIA, aby boli vrátení 
do Egypta, pričom mali jasnú znalosť o hrozbe mučenia a krutého, neľudského alebo 
ponižujúceho zaobchádzania, ktorým mohli byť uvedené osoby vystavené;

10. vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že bodnianske orgány mimoriadnym spôsobom vydali 
šiestich občanov alebo osoby žijúce na ich území, ktoré boli alžírskeho pôvodu, agentom 
CIA bez právnych záruk a napriek jasnému odmietavému stanovisku bosniansko-
hercegovinskej komory pre ľudské práva;

Čo sa týka používania mučenia

11. zdôrazňuje, že zákaz mučenia v podobe, v akej je definovaný v článku 1 Dohovoru 
Spojených národov proti mučeniu, je absolútny a bezvýhradný, či už ide o vojnový stav, 
stav vojenského ohrozenia, vnútornú politickú nestabilitu alebo akýkoľvek iný výnimočný 
stav; pripomína, že zadržiavanie, únosy a mimoriadne vydávanie osôb incommunicado
treba takisto na základe medzinárodného práva považovať za porušovanie základných 
práv a preto musia byť odsúdené ako akty, vedúce k používaniu mučenia alebo 
neľudského a ponižujúceho zaobchádzania;

12. pripomína, že informácie vynútené mučením nemožno v žiadnom prípade považovať za 
platné dôkazy, ako to uvádza Dohovor Spojených národov proti mučeniu, a okrem iného 
sa domnieva, že výpovede dosiahnuté na základe mučenia boli iba veľmi zriedkavo 
užitočné pri potláčaní terorizmu, ako to, okrem iných, potvrdil aj bývalý britský 

  
1 Pozri jej správa o ľudských právach: U.S. Department of State country reports on human rights practices 
(2003).
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veľvyslanec v Uzbekistane Craig Murray počas jedného vypočutia pred dočasným 
výborom;

13. naliehavo žiada členské štáty, aby prísne dodržiavali článok 3 Dohovoru Spojených 
národov proti mučeniu, zvlášť princíp nevyhosťovania, podľa ktorého „žiaden zmluvný 
štát nevypovie, nevyhostí, ani nevydá nejakú osobu do ďalšieho štátu, kde existujú vážne 
dôvody domnievať sa, že by mohla byť vystavená mučeniu“; vyzýva okrem iných aj 
Spojené štáty, aby prehodnotili svoju interpetáciu princípu nevyhosťovania, ako ho 
formuluje uvedený článok 3;

Čo sa týka využívania európskeho leteckého priestoru a európskych letísk bezpečnostnými 
službami tretích krajín

14. domnieva sa, že má dôvod si myslieť, že Chicagský dohovor bol viackrát porušený v 
súvislosti so stovkami letov CIA, keď bol využitý letecký priestor a letiská členských 
štátov, pričom nebolo rešpektované ustanovenie uvedeného článku 3 dohovoru, týkajúce 
sa povinnosti získať povolenie pre lety;

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že žiaden členský štát neprijal postupy na 
overenie toho, či civilné prostriedky nebudú slúžiť na ciele, ktoré sú nezlučiteľné s 
medzinárodne uznávanými normami v oblasti ľudských práv;

16. považuje európsku legislatívu využívania národných leteckých priestorov a letísk 
členských štátov za absolútne nedostačujúcu; zdôrazňuje potrebu určiť nové národné, 
európske a medzinárodné normy; vyzýva Komisiu, aby čím skôr predložila smernicu na 
harmonizovanie národných legislatív v tejto oblasti;

Čo sa týka ďalšej práce dočasného výboru

17. konštatuje, že je potrebné pokračovať v práci dočasného výboru a prehĺbiť hodnotenie 
dotknutých udalostí, aby bolo možné overiť, či skutočne došlo zo strany jedného alebo 
viacerých členských štátov k porušeniu článku 6 zmluvy o Európskej únii; zdôrazňuje 
ďalej, že je potrebné rozšíriť skúmanie na udalosti a krajiny, ktoré neboli výslovne 
uvedené v tomto uznesení;

18. rozhodol sa preto, že dočasný výbor bude pokračovať vo svojej práci počas zostávajúcej 
doby parlamentného mandátu (dvanásť mesiacov) bez toho, aby tým boli porušené 
ustanovenia článku 175 rokovacieho poriadku, týkajúce sa prípadného predĺženia;

19. domnieva sa, že treba čím skôr zahájiť prípravné legislatívne práce na úrovni Európskej 
únie a Rady Európy, aby sa zabezpečila adekvátna právna ochrana osôb, ktoré patria do 
právomoci členských štátov a aby sa zabezpečila účinná parlamentná kontrola 
informačných služieb jednak na národnej, ako aj na európskej úrovni;

20. domnieva sa, že dočasný výbor by mal po ukončení vlastnej práce takisto navrhnúť 
dodržiavanie potrebných princípov, zvlášť:
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- v rámci nových pravidiel, týkajúcich sa výmeny informácií medzi spravodajskými 
službami;

- v rámci dohôd s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zaoberajúcimi sa 
bojom proti terorizmu;

21. žiada svoje predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia s cieľom umožniť dočasnému 
výboru vzhľadom na špecifickú povahu jeho úloh v plnej miere splniť mandát, ktorý mu 
bol zverený, a priznať mu až do konca jeho práce náležitú výnimku z dodržiavania 
vnútorných predpisov Parlamentu, zvlášť výnimku, týkajúcu sa:

- počtu expertov pozvaných na vypočutia dočasného výboru s možnosťou preplatenia 
ich nákladov,

- počtu povolených ciest a poslancov v kontexte oficiálnych delegácií dočasného 
výboru,

- vypracovávania podrobných zhrnutí vypočutí dočasného výboru;

22. vyjadruje spokojnosť s postupom Rady Európy, ako aj so spoluprácou medzi Radou 
Európy a dočasným výborom;

23. apeluje na Radu, ako aj na všetkých jej členov, zvlášť na jej predsedníctvo, aby venovali 
plnú a bezvýhradnú podporu práci dočasného výboru v súlade s princípom loajálnej 
spolupráce, ako je definovaný zmluvami a súdnymi rozhodnutia Súdneho dvoru 
Európskych spoločenstiev;

24. povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej podporovala dočasný výbor vo všetkých krokoch, 
ktoré bude podnikať;

25. pripomína zásadnú dôležitosť plnej spolupráce s parlamentmi členských štátov, 
pristupujúcich štátov, kandidátskych štátov a asociovaných štátov, zvlášť s tými 
krajinami, ktoré uskutočnili prácu na tú istú tému;

°

°        °

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov a pristupujúcich štátov, kandidátskych štátov a 
asociovaných štátov, ako aj Rade Európy a vláde a obom komorám Kongresu Spojených 
štátov amerických.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom úvodnej správy predstavenej v tomto dokumente je poskytnúť prvé a predbežné 
hodnotenie doterajšej činnosti nášho výboru. Súčasne sme povinní požiadať – ako predpisujú 
naše kompetencie – o povolenie pokračovať v činnosti výboru až do vypršania pôvodného 12-
mesačného obdobia, čo naši spravodajcovia pokladajú za nutné.

V prvej etape činnosti, ktorá ťažila predovšetkým zo skvelej práce Dicka Martyho v Rade 
Európy a generálneho tajomníka Rady Európy Terryho Davisa, sme sa sústredili najmä na 
skúsenosti niektorých pravdepodobných obetí výnimočného vydávania osôb (Abu Omar, 
Khaled Al Masri, Maher Arar, Mohamed El Zary, Ahmed Al Giza a šesť Alžírčanov - päť 
z nich s bosnianskym občianstvom – uväznených v Bosne a prevezených na základňu 
Guantanamo). V rámci vypočutí sme sa zoznámili s ich svedectvami (u osôb, ktoré sú stále 
zadržiavané, išlo o výpovede ich právnikov), často doplnenými o výsledky vyšetrovaní 
prebiehajúcich vo viacerých krajinách. Na základe rekonštrukcie udalostí a kontextu, 
v ktorom sa stali, sme prišli k záveru, že po 11. septembri sa významne zúžil rozsah 
nástrojov ochrany a zaručenia ľudských práv. Takéto obmedzenie porušuje niektoré 
základné princípy medzinárodného práva, v neposlednom rade Dohovor Spojených národov 
proti mučeniu, ktorý bol porušený nielen vzhľadom na úplný zákaz mučenia, ale aj na 
výslovný zákaz vydávania väzňov do krajín, v ktorých hrozí riziko, že budú vystavení 
mučeniu alebo ponižujúcemu či neľudskému zaobchádzaniu.

Predovšetkým sme sa sústredili na zhromažďovanie informácií a dokumentov i ďalších 
údajov týkajúcich sa praxe výnimočného vydávania osôb (mimosúdny systém používaný na 
účely boja proti terorizmu), používania mučenia a domnienky, že CIA využívala tajné 
väznice v európskych krajinách. Vierohodné a presné informácie nám vždy poskytovali
nevládne organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv, najmä zástupcovia organizácie 
Amnesty International a Human Right Watch (s ktorými sme sa stretli v Bruseli 
i Washingtone). Vďaka spolupráci s nimi – a vďaka ďalším dôležitým stretnutiam (napr. s 
Armandom Spataro, zástupcom štátneho prokurátora v Miláne; Craigom Murrayom, bývalým 
britským veľvyslancom; Michellom Picardom, prezidentom Komory pre ľudské práva 
v Bosne a Hercegovine; a Manfredom Novakom, zvláštnym spravodajcom OSN pre otázky 
mučenia) sme mohli potvrdiť oprávnenosť otázok, z ktorých vychádzali naše kompetencie, 
a vo vyšetrovaní ktorých musíme pokračovať.

V súvislosti s konkrétnym problémom výnimočného vydávania osôb potvrdilo viacero 
zdrojov, na ktoré sme sa obrátili (niekedy dôverne), že táto prax sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou používala v rámci boja proti terorizmu a že je možné domnievať sa, že sa 
tak dialo v tichej či zjavnej spolupráci s niektorými európskymi vládami. V ďalšej etape 
činnosti výboru musíme podrobnejšie preskúmať, ako ustanovuje náš mandát, úlohu 
a prípadnú zodpovednosť členských štátov, pristupujúcich a kandidátskych krajín.
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Dve cesty, ktoré podnikli zástupcovia nášho výboru: do Bývalej juhoslovanskej republiky 
Macedónie a do USA.

Cieľom cesty do Skopje bolo vysvetliť prípad nemeckého občana Al Masriho, ktorý bol 
zadržaný 31. decembra 2003 na hraniciach so Srbskom, 23 dní nezákonne väznený v Skopje 
a napokon premiestnený do Afganistanu, odkiaľ bol takmer po piatich mesiacoch väzby 
prepustený a vrátený do Nemecka. Myslíme si, že záležitosť Al Masriho vyžaduje zvýšenú 
pozornosť (navrhujeme okrem iného vypočuť nemeckého ministra zahraničných vecí, 
riaditeľa nemeckej bezpečnostnej služby, prokurátora pre Monako, ktorý sa týmto prípadom 
zaoberá), návšteva v Skopje nám umožnila získať oficiálnu verziu miestnych úradov (k 
poskytnutiu ktorej podľa názoru spravodajcu úrady pristúpili veľmi zdržanlivo) o pobyte Al 
Masriho v hlavnom meste Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónia.

Cesta do Washingtonu, ktorá bola užitočná vďaka množstvu a kvalite uskutočnených 
stretnutí, okrem iného umožnila výboru, aby si vypočul názor Ministerstva zahraničných vecí 
a niektorých členov Kongresu v tejto veci. Získali sme dojem (najmä po rozhovore s Johnom 
Bellingerom, najvyšším právnym poradcom Ministerstva zahraničných vecí), že 
administratíva prezidenta Busha otvorene vyhlasuje, že môže „slobodne konať“ v rámci boja 
proti organizácii AL Kaida, dokonca aj pokiaľ ide o medzinárodne uznané právo a určité 
medzinárodné dohody. Spravodajca s týmto postojom nesúhlasí, najmä z hľadiska základnej 
povinnosti zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti - hodnôt, ktoré je potrebné 
zaručiť v čase mieru i vojny, a teda i v kontexte boja proti terorizmu.

Tieto pocity sa potvrdili po stretnutiach s členmi Kongresu za Demokratickú stranu, 
napríklad Edom Markeyom (autorom návrhu zákona o zákaze vydávania osôb) i zástupcami 
Republikánov, napríklad Arlenom Specterom (predsedom senátneho výboru pre spravodajské 
služby), ktorí vyjadrili hlboké znepokojenie nad následkami postupu administratívy 
prezidenta Busha v oblasti ľudských práv.

Mimoriadnu pozornosť sme venovali záležitosti letov lietadiel v Európe, ktoré boli vykonané 
spoločnosťami priamo či nepriamo napojenými na CIA. Vzájomným overením údajov, ktoré 
výbor získal od Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol), úradu 
FAA a ďalších dostupných zdrojov (nevládne organizácie, novinári, obete) sme dokázali 
zostaviť záznamy o takmer stovke medzipristátí v Európe od konca roku 2001 do konca roku 
2005, o ktorých je možné predpokladať, že boli riadené CIA. Samozrejme, môžeme sa 
domnievať, že niektoré z uvedených letov slúžili na vydávanie väzňov.

Jeden z možných záverov je, že viacero členských štátov si zjavne vykladá Chicagský 
dohovor (podľa názoru spravodajcu) veľmi voľne.

Predpokladaným a základným cieľom jednotlivých etáp činnosti výboru (súčasných 
i budúcich) je zabrániť opakovaniu závažného porušenia základných práv, ku ktorému 
dochádzalo v rámci boja proti terorizmu po 11. septembri.

Spravodajca v tejto súvislosti pripravil štyri pracovné dokumenty: 
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§ chronologický zoznam hlavných udalostí za ostatných 18 mesiacov, od prvých 
zmienok v tlači o výnimočnom vydávaní osôb do súčasnosti1,

§ stručnú rekonštrukciu prípadov pravdepodobného výnimočného vydávania, ktoré 
výbor vyšetroval2,

§ prehľad letov riadených CIA v Európe, s odkazom na 32 lietadiel, ktoré buď patrili 
spravodajským službám USA alebo nimi boli použité (buď priamo alebo 
prostredníctvom tzv. nastrčených spoločností) (súhrnný súbor obsahujúci údaje 
o všetkých lietadlách použitých CIA nasleduje)3,

§ záznamy výpovedí Craiga Murraya, bývalého britského veľvyslanca 
v Uzbekistane, pred výborom (s pripojenými dokumentmi, v ktorých pán Murray 
hovorí o prípadoch mučenia, ktorých bol v Uzbekistane priamym svedkom)4;

  
1 PE 374.338
2 PE 374.339
3 PE 374.340
4 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

PL
EN

A
R

Y
 -M

ar
ch

   
(f

ro
m

 1
3 

to
 1

6)

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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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)



PE 372.179v02-00 16/19 PR\617761SK.doc

SK

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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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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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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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


