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Guantanamo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Guantanamo

Parlament Europejski,

— uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie prawa więźniów przetrzymywanych w Guantanamo do
sprawiedliwego procesu, a w szczególności swoje zalecenie dla Rady z dnia 10 marca 2004 r. (1),

— uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poniżającego traktowania albo karania, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10 grudnia
1984 r.,

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. zważywszy, że zarówno Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jak i Państwa Członkowskie UE wie-
lokrotnie potwierdzały swoje zaangażowanie dla wartości demokratycznych, tj. wolności, demokracji
i rządów prawa oraz ochrony praw człowieka, które są podstawą wspólnoty transatlantyckiej, a także
solidarności transatlantyckiej,

B. zważywszy, że około 580 osób przetrzymywanych jest wciąż tylko w więzieniu w Guantanamo,

C. zważywszy, że, według naocznych świadków, wielu więźniów w Zatoce Guantanamo było regularnie
źle traktowanych i zastraszanych,

D. zważywszy, że trzej uwolnieni więźniowie brytyjscy opisali w 115-stronicowym raporcie, opublikowa-
nym dnia 4 sierpnia 2004 r., warunki, w jakich ich przesłuchiwano,

E. zważywszy, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podjął negatywną decyzję w sprawie przetrzy-
mywania na czas nieokreślony więźniów w Zatoce Guantanamo bez przeprowadzenia odpowiedniego
postępowania sądowego,

F. zważywszy, że instytucje UE, Państwa Członkowskie i opinia publiczna są zaniepokojone warunkami
w bazie marynarki wojennej w Zatoce Guantanamo, a także, że wezwały one do traktowania więźniów
zgodnie z rządami prawa, niezależnie od ich narodowości i pochodzenia,

1. potwierdza, że w obliczu zagrożenia atakami terrorystycznymi, jednym z podstawowych obowiązków
demokracji jest ochrona ich obywateli, stanowcza i wytrwała walka z terroryzmem oraz identyfikowanie
i unicestwianie wszelkich organizacji terrorystycznych; stanowczo potwierdza, że ta walka nie może być
prowadzona bez poszanowania dla prawa międzynarodowego i kosztem ustalonych podstawowych wspól-
nych wartości, takich jak poszanowanie praw człowieka i rządów prawa oraz odpowiednich Konwencji
Genewskich;

2. z zadowoleniem przyjmuje wiadomość, że niektórzy więźniowie mogą w coraz większym stopniu
korzystać z przysługującego im prawa do prywatnych rozmów z niezależnymi prawnikami; podkreśla jed-
nak fakt, że każdy więzień powinien być traktowany zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym
oraz ma prawo do niezwłocznego, uczciwego i jawnego procesu prowadzonego przez właściwy, niezależny
i bezstronny sąd, aby urzeczywistnić i dać wyraz popieranym przez nas wartościom;

3. ponawia swoje zalecenia dla Rady z dnia 10 marca 2004 r. dotyczące rozważenia z prawnego punktu
widzenia sytuacji więźniów przetrzymywanych w Zatoce Guantanamo i możliwego jej wpływu na partner-
stwo UE-USA;

4. wzywa administrację Stanów Zjednoczonych do zgody na bezstronne i niezależne dochodzenie doty-
czące zarzutów stosowania tortur i złego traktowania w przypadku wszystkich osób pozbawionych wol-
ności przebywających w areszcie w Stanach Zjednoczonych;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wyso-
kiemu Przedstawicielowi do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, parlamentom Państw
Członkowskich, Prezydentowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

(1) Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0168.
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