
Bruxelles, 19 februarie 2009

Presupusele activităţi CIA legate de transportul şi detenţia ilegală a unor presupuşi 
terorişti pe teritoriul unor state europene

În urma dezbaterii ce a avut loc în data de 3 februarie a.c., Parlamentul a adopta t 
rezoluţia privind presupusele activităţi CIA legate de transportul şi detenţia ilegală 
a unor presupuşi terorişti pe teritoriul unor state europene. Potrivit rezoluţiei " mai 
multe state membre ale UE au fost implicate sau au cooperat în mod activ sau 
pasiv cu autorităţile SUA la transporturilor CIA sau militare ilegale de prizonieri."

După  cum au  demonstrat  informaţii  recent  divulgate  despre  autorizaţiile  acordate  de 
unele guverne în urma solicitărilor adresate de SUA cu privire la survolarea teritoriului 
acestora,  precum şi  informaţiile  guvernamentale  referitoare  la  închisorile  secrete,  mai 
multe state membre ale UE au fost implicate sau au cooperat în mod activ sau pasiv cu 
autorităţile SUA la transporturilor  CIA sau militare ilegale de prizonieri  şi/sau detenţia 
acestora la Guantanamo şi în „închisorile secrete” a căror existenţă a fost recunoscută de 
Preşedintele Bush. 

"Statelor  membre  UE le  revine  o  parte  specifică  din  răspunderea  politică,  morală  şi 
juridică pentru transportarea şi detenţia prizonierilor la Guantanamo şi în alte centre de 
detenţie  secrete",  se  aminteşte  în  rezoluţia  PE,  adoptată  cu  344  voturi  pentru,  247 
împotrivă şi  86 abţineri. Textul rezoluţiei a fost înaintat de grupurile politice PSE, ALDE, 
Grupul Verzilor/ALE şi GUE/NGL. 

Lipsa de acţiune a statelor membre
Parlamentul European condamnă faptul că "statele membre nu au luat măsuri pentru a 
elucida toate aspectele programului de predări extraordinare şi pentru a pune în aplicare 
recomandările  Parlamentului  European."   În  acest  sens  se  solicită  statelor  membre, 
Comisiei  şi  Consiliului  să  pună  pe  deplin  în  practică  recomandările  formulate  de 
Parlament în raportul său referitor la presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA 
pentru  transportarea  şi  deţinerea  ilegală  de  prizonieri  şi  să  contribuie  la  stabilirea 
adevărului  iniţiind  anchete  sau colaborând  cu organismele  competente,  dezvăluind  şi 
furnizând  toate  informaţiile  relevante  şi  asigurând  un controlul  parlamentar  eficient  al 
acţiunilor desfăşurate de serviciile secrete.

Europarlamentarii  deplâng  faptul  că  anumite  guverne  prevăd  impunerea  regimului 
secretului  de  stat  cu  privire  la  informaţiile  relevante  pentru  cercetarea  predărilor 
extraordinare.

Printre  evenimentele  ce  s-au  succedat  de  la  adoptarea  raportului  final  al  comisiei 
temporare PE, membrii PE amintesc deciziile sau declaraţiile unor oficiali sau informaţii 
de presă din  Regatul  Unit,  Polonia şi Spania,  prin care se confirmă faptul  că state 
membre au fost implicate în predări extraordinare.

Decretele  emise  de  preşedintele  Obama  sunt  un  succes,  dar  mai  persistă 
ambiguităţi
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Chiar  dacă europarlamentarii  salută  emiterea celor  trei  decrete  de către  preşedintele 
Obama privind închiderea centrului de detenţie din Guantanamo, "persistă totuşi unele 
ambiguităţi  în  ceea  ce  priveşte  menţinerea  limitată  a  programelor  de  predări 
extraordinare şi a centrelor de detenţie secrete."  Aceştia au încredere că se vor aduce 
clarificări  privind închiderea şi  interzicerea tuturor celorlalte centre de detenţie secrete 
gestionate  direct  sau  indirect  de  autorităţile  Statelor  Unite  ale  Americii  pe  teritoriul 
naţional  sau în străinătate.   "Detenţia  secretă constituie,  în sine,  o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale ale omului", reamintesc membrii PE. 

Raportul  final  al  comisiei  temporare  pentru  presupusa  utilizare  de  către  CIA  a 
statelor europene pentru transportul şi detenţia ilegală a prizonierilor (TDIP)
Parlamentul  European  a  adoptat,  la  14  februarie  2007,  raportul  final  al  comisiei 
temporare pentru presupusa utilizare de către CIA a statelor europene pentru transportul 
şi detenţia ilegală a prizonierilor (TDIP), în care se arată că “cel puţin 1 245 de zboruri 
operate  de  CIA  au  utilizat  spaţiul  aerian  european”  în  perioada  2001-2005. 
Europarlamentarii regretă faptul că unele ţări europene "au închis ochii" la unele zboruri 
operate de CIA care, "în câteva situaţii, au fost utilizate pentru deţinerea şi transportarea 
ilegală de prizonieri".

În ceea ce priveşte România, deputaţii europeni au concluzionat că "nu a fost prezentată 
nici o dovadă definitivă care să contrazică vreuna din acuzaţiile privind funcţionarea unui 
centru secret de detenţie pe teritoriul român.”

Mai multe informaţii:
Rezoluţia  Parlamentului  European privind  presupusa folosire a unor ţări  europene de 
către CIA pentru transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri, 17 februarie 2007
http://www.europarl.ep.ec/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2007-0032+0+DOC+XML+V0//RO

Site-ul Comisiei temporare PE
http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/tdip/default_en.htm
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