
10. odnotowuje różnice kulturowe pomiędzy państwami członkowskimi, które mogą pociągać za sobą 
różne koncepcje radzenia sobie ze szkodliwymi bądź obraźliwymi materiałami audiowizualnymi, 
w szczególności w odniesieniu do osób nieletnich, biorąc równocześnie pod uwagę minimalną harmoni
zację w dziedzinie ochrony nieletnich, określoną w dyrektywie o medialnych usługach audiowizualnych, 
oraz środki podjęte w ramach programu Bezpieczniejszy Internet Plus, którego celem jest promowanie 
bezpieczniejszego użytkowania Internetu i nowych technologii internetowych, w szczególności przez dzieci, 
oraz zwalczanie treści nielegalnych i niechcianych przez użytkowników końcowych; 

11. wzywa w związku z tym Obserwatorium do monitorowania różnych instrumentów (prawnych) 
i opracowania możliwości strategii politycznych; 

12. zachęca do szerszego rozpowszechniania publikacji Obserwatorium poprzez silniejszą politykę 
komunikacji, tak aby promować wiedzę na temat działalności tego organu; 

13. z zadowoleniem przyjmuje planowaną modernizację strony internetowej Obserwatorium, która 
powinna odzwierciedlać najnowsze i najwyższe standardy w dziedzinie multimediów i technologii, oraz 
popiera zaplanowane wysiłki mające na celu poprawę projektu strony i jej interaktywności, które sprawią, że 
będzie ona dostarczać większej ilości informacji i będzie bardziej przyjazna dla użytkownika; 

14. uważa, że mimo iż niektóre szczególne kwestie, takie jak umiejętność korzystania ze środków 
przekazu, nie znajdują się obecnie w zakresie działań Obserwatorium, należy rozważyć zajęcie się tymi 
kwestiami; 

15. zachęca Obserwatorium do dostarczania, we współpracy z jego członkami, większej ilości danych 
z zakresu dostępności konkretnych usług audiowizualnych służących pomocy osobom niepełnosprawnym, 
takich jak napisy, opis dźwiękowy i język migowy; 

16. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom 
i parlamentom państw członkowskich, jak również Radzie Europy oraz Europejskiemu Obserwatorium 
Audiowizualnemu. 

Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu 
i nielegalnego przetrzymywania więźniów 

P6_TA(2009)0073 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rzekomego wykorzystania 
krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów 

(2010/C 76 E/11) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty dotyczące praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz zakazujące samowolnego przetrzymywania, wymuszonych zaginięć 
i tortur, takie jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z dnia 16 grudnia 
1966 r. oraz Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania z dnia 10 grudnia 1984 r. oraz odpowiednie protokoły do 
nich, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie rzekomego wykorzystania krajów 
europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów ( 1 ), jak również podno
szące tę kwestię inne sprawozdania i rezolucje, w tym prace Rady Europy na ten temat, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie powrotu i przeniesienia więźniów 
z więzienia w Guantanamo ( 2 ), 

— uwzględniając pismo przesłane przez przewodniczącego PE do parlamentów krajowych w sprawie 
dalszych działań państw członkowskich w związku z rezolucją Parlamentu z dnia 14 lutego 2007 r.,

PL 25.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76 E/51 

( 1 ) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 309. 
( 2 ) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0045. 

Czwartek, 19 lutego 2009 r.



— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r przedstawiono 46 szczegółowych zaleceń dla 
państw członkowskich, Rady i Komisji, 

B. mając na uwadze, że od czasu przyjęcia tego sprawozdania w dniu 14 lutego 2007 w państwach 
członkowskich miał miejsce szereg wydarzeń, w tym: 

— oświadczenia brytyjskiego ministra spraw zagranicznych w sprawie dwóch amerykańskich lotów 
przewożących dwóch więźniów przeznaczonych do wydania w trybie nadzwyczajnym, które wylą
dowały na terytorium Wielkiej Brytanii w 2002 r., oraz sporządzenia listy podejrzanych lotów 
w celu przesłania władzom USA z żądaniem konkretnych gwarancji, że loty te nie zostały wyko
rzystane do nielegalnego przewozu więźniów, jak również oświadczenia premiera w tym względzie; 
przekazanie przez brytyjskiego ministra spraw wewnętrznych brytyjskiemu prokuratorowi general
nemu kwestii ewentualnego popełnienia przez MI5 i CIA „kryminalnego wykroczenia” w odniesieniu 
do traktowania Binyama Mohameda; orzeczenie z dnia 5 lutego 2009 r., w którym High Court 
stwierdził, że nie może nakazać ujawnienia informacji o rzekomym torturowaniu Binyama Moha
meda, ponieważ minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii oświadczył, że Stany Zjednoczone 
groziły Wielkiej Brytanii zablokowaniem udostępniania danych wywiadowczych na temat terro
ryzmu, a także z uwagi na prawnie podważalny charakter tego orzeczenia ze względu na wątpli
wości dotyczące prawdziwości wspomnianego oświadczenia, 

— decyzja polskiego premiera o przekazaniu prokuratorom dokumentów w sprawie lotów i więzień 
CIA oraz ustalenie przez polskiego prokuratora, że ponad tuzin lotów CIA dotyczyło lotniska 
w Szymanach, potwierdzające tym samym ustalenia komisji tymczasowej Parlamentu, 

— oświadczenia ministra spraw zagranicznych Hiszpanii w parlamencie hiszpańskim wyjaśniające 
opublikowane przez El País informacje o lotach wojskowych, 

— objęcie przez niektóre rządy tajemnicą państwową informacji dotyczących dochodzeń w sprawie 
wydawania więźniów, jak na przykład we Włoszech, gdzie postępowanie w sprawie wydania Abu 
Omara jest obecnie zawieszone w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
legalności powołania się na tajemnicę państwową, 

C. mając na uwadze, że w dniu 3 lutego 2009 r. komisarz ds. wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
stwierdził w Parlamencie, iż podjął szereg działań w celu wdrożenia zaleceń Parlamentu, łącznie ze 
skierowaniem pisemnej prośby do władz Polski i Rumunii o wyczerpujące wyjaśnienie stanowiska 
w sprawie rzekomego istnienia na terenie tych państw tajnych więzień i wydaniem komunikatu 
z propozycją nowych środków w dziedzinie lotnictwa cywilnego, 

D. mając na uwadze, że wydawanie w trybie nadzwyczajnym i tajne przetrzymywanie są niezgodne 
z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, Konwencją ONZ w sprawie zakazu stoso
wania tortur, europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że władze Stanów Zjednoczonych 
dokonują obecnie przeglądu tych praktyk, 

E. mając na uwadze, że osoby porwane w niektórych państwach członkowskich w ramach programu 
wydania w trybie nadzwyczajnym zostały przewiezione przez amerykańskie władze do Guantanamo 
lub innych państw lotami wojskowymi lub lotami CIA, które często odbywały się nad terytorium UE, 
a w pewnych przypadkach także miały międzylądowania w niektórych państwach członkowskich; mając 
na uwadze, że osoby przewożone do krajów trzecich były poddawane torturom w miejscowych więzie
niach, 

F. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie zwróciły się do władz USA z żądaniem uwolnienia 
i repatriacji osób wydanych w trybie nadzwyczajnym, będących obywatelami tych państw lub przeby
wających wcześniej na ich terytorium; mając na uwadze, że urzędnicy niektórych państw członkowskich 
UE mieli dostęp do więźniów w Guantanamo lub w innych ośrodkach przetrzymywania i że również 
prowadzili ich przesłuchania w celu zweryfikowania zarzutów postawionych tym więźniom przez 
władze amerykańskie, legitymizując tym samym istnienie takich ośrodków przetrzymywania,
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G. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r. stwierdzono, co potwierdził późniejszy 
rozwój wypadków, że wiele państw członkowskich UE było zaangażowanych w kontakty lub w aktywną 
bądź pasywną współpracę z władzami USA w zakresie prowadzonego przez amerykańskie siły 
wojskowe i CIA nielegalnego transportu więźniów do ośrodków przetrzymywania lub ich przetrzymy
wania w Guantanamo oraz innych „tajnych więzieniach”, których istnienie potwierdził prezydent Bush – 
czego dowodem są pewne ujawnione niedawno informacje dotyczące przypadków wydawania rządowej 
zgody na wnioski USA o dokonywanie przelotów oraz informacje rządowe na temat tajnych więzień – 
i że państwa członkowskie podzielają szczególną odpowiedzialność polityczną, moralną i prawną za 
transport i przetrzymywanie osób uwięzionych w Guantanamo i w tajnych ośrodkach przetrzymywania, 

H. mając na uwadze, że Senat USA ratyfikował porozumienia UE-USA w sprawie ekstradycji i wzajemnej 
pomocy prawnej, ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Włoch, 

I. mając na uwadze, że chociaż dekrety wydane przez prezydenta Obamę w dniu 22 stycznia 2009 r. 
stanowią istotny krok naprzód, to jednak wydają się jedynie częściowo rozwiązywać kwestie tajnego 
przetrzymywania i uprowadzania, a także kwestię stosowania tortur, 

1. potępia dotychczasowy brak działania ze strony państw członkowskich i Rady na rzecz wyjaśnienia 
kwestii programu wydawania więźniów w trybie nadzwyczajnym oraz wykonywania zaleceń Parlamentu; 
ubolewa nad nieudzieleniem Parlamentowi zadowalających odpowiedzi przez Radę w dniu 3 lutego 2009 r.; 

2. wzywa państwa członkowskie, Radę i Komisję do pełnego wdrożenia zaleceń sformułowanych przez 
Parlament w swojej rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r. oraz do udzielenia pomocy w ustaleniu prawdy przez 
wszczęcie dochodzeń lub współpracę z właściwymi organami, przez ujawnianie i dostarczanie wszystkich 
istotnych informacji, a także przez zapewnienie skutecznej kontroli parlamentarnej działania tajnych służb; 
zwraca się do Rady o ujawnienie wszystkich istotnych informacji dotyczących transportu i nielegalnego 
przetrzymywania więźniów, także w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Międzynarodowego Prawa Publicz
nego (COJUR); wzywa państwa członkowskie i instytucje UE do współpracy ze wszystkimi właściwymi 
organami międzynarodowymi, w tym organami ONZ oraz Rady Europy, i do przekazania Parlamentowi 
wszelkich istotnych informacji oraz sprawozdania z parlamentarnego dochodzenia lub orzeczenia; 

3. wzywa Unię Europejską i Stany Zjednoczone do intensyfikacji dialogu transatlantyckiego na temat 
nowego wspólnego podejścia do zwalczania terroryzmu w oparciu o wspólne wartości poszanowania 
międzynarodowego prawa z zakresu praw człowieka, demokracji i praworządności, w ramach współpracy 
międzynarodowej; 

4. uważa, że porozumienia między UE a USA w sprawie ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej 
stanowią odpowiednie narzędzie służące prawnie uzasadnionemu egzekwowaniu prawa i współpracy 
sądowniczej w walce z terroryzmem; z zadowoleniem przyjmuje zatem ratyfikację tych porozumień 
przez Senat USA i wzywa Włochy do jak najszybszej ich ratyfikacji; 

5. z zadowoleniem przyjmuje wydanie przez prezydenta Obamę trzech dekretów w sprawie zamknięcia 
więzienia w Guantanamo, wstrzymania prac komisji wojskowych, położenia kresu stosowaniu tortur oraz 
zamknięcia tajnych więzień za granicą; 

6. podkreśla jednak, że utrzymują się pewne wątpliwości dotyczące utrzymania ograniczonej liczby 
programów wydawania i tajnych ośrodków przetrzymywania, i wyraża przekonanie, że podane zostaną 
wyjaśnienia dotyczące zamknięcia i zakazu wszelkich innych tajnych ośrodków przetrzymywania bezpo 
średnio lub pośrednio zarządzanych przez amerykańskie władze w Stanach Zjednoczonych lub za granicą; 
przypomina, że tajne przetrzymywanie stanowi samo w sobie poważne naruszenie podstawowych praw 
człowieka; 

7. przypomina, że w świetle art. 14 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur każda ofiara 
tortur ma gwarantowane prawo do zadośćuczynienia oraz sprawiedliwego i odpowiedniego odszkodowania; 

8. z zadowoleniem przyjmuje zbliżającą się wizytę w Stanach Zjednoczonych komisarza ds. wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czeskiej prezydencji oraz koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu 
w dniach 16 i 17 marca 2009 r. i wzywa przedstawicieli UE do poruszenia kwestii wydawania w trybie 
nadzwyczajnym i tajnych ośrodków przetrzymywania, gdyż stanowią one poważne naruszenia międzyna
rodowych i europejskich przepisów z zakresu praw człowieka; wzywa Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych do przyjęcia na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2009 r. zdecydowanego stanowiska 
w tej sprawie oraz do omówienia kwestii zamknięcia Guantanamo i przeniesienia więźniów, 
z uwzględnieniem rezolucji Parlamentu z dnia 4 lutego 2009 r. w tej sprawie;
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9. wzywa Unię Europejską, jej państwa członkowskie oraz władze Stanów Zjednoczonych do przepro
wadzenia dochodzenia i udzielenia pełnego wyjaśnienia w sprawie nadużyć oraz przypadków naruszenia 
międzynarodowych i krajowych przepisów w zakresie praw człowieka, podstawowych wolności, zakazu 
stosowania tortur i złego traktowania, wymuszonych zaginięć oraz prawa do sprawiedliwego procesu 
sądowego, popełnionych w związku z „wojną z terrorem”, aby ustalić odpowiedzialność za tajne ośrodki 
przetrzymywania – w tym więzienie w Guantanamo – oraz za program wydawania w trybie nadzwy
czajnym, a także aby zagwarantować, że takie nadużycia nie powtórzą się w przyszłości i że walka 
z terroryzmem będzie prowadzona w poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji 
i praworządności; 

10. wzywa Radę, Komisję i koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu, aby po wizycie delegacji UE 
w USA przedstawili Parlamentowi sprawozdanie w sprawie stosowania porozumień w sprawie ekstradycji 
i wzajemnej pomocy prawnej, jak również w sprawie współpracy UE-USA w dziedzinie zwalczania terro
ryzmu przy zapewnieniu pełnego poszanowania praw człowieka, aby właściwa komisja mogła zająć się tymi 
kwestiami w sprawozdaniu sporządzonym między innymi na podstawie ust. 232 srezolucji z dnia 14 lutego 
2007 r.; 

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wyso
kiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, koordynatorowi UE ds. 
zwalczania terroryzmu, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu 
NATO, Sekretarzowi Generalnemu i Przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz prezydentowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych 
aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB 

P6_TA(2009)0074 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów 
w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2007 r., przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z pkt G ust. 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego 

z dnia 17 maja 2006 r. (2008/2241(INI)) 

(2010/C 76 E/12) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 21 Traktatu UE, 

— uwzględniając roczne sprawozdanie za 2007 r. Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczące głównych 
aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB), przedstawione Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z pkt G ust. 43 porozumienia między
instytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 

— uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa (ESB) przyjętą przez Radę Europejską dnia 12 
i 13 grudnia 2003 r., 

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 kwietnia 2005 r. ( 2 ), 2 lutego 2006 r. ( 3 ), 23 maja 2007 r. ( 4 ) 
i 5 czerwca 2008 r. ( 5 ) w sprawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego doty
czącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, 

— uwzględniając art. 112 ust. 1 Regulaminu,
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