
ЦИА прикривала информације и заваравала чланове Конгреса
петак, 10 јул 2009 15:02

Директор америчке Централне обавештајне агенције Леон Панета признао је, у
недавном сведочењу пред Конгресом, да је агенција од 2001. године у више наврата
прикривала информације о неким важним акцијама и заваравала чланове Конгреса,
известили су амерички медији.

  

Телевизијска мрежа CNN пренела је синоћ садржај писма које је седморо демократских
чланова Одбора за обавештајне службе Представничког дома упутило Панети 26. јуна, а
јуче објавило на интернету. "Недавно сте сведочили да сте утврдили да су високи
функционери ЦИА од 2001. године прикривали важне акције од свих чланова Конгреса и
заваравали их", наведено је у писму, у коме се не објашњава о којим се акцијама ради,
нити на који је начин ЦИА заваравала чланове Конгреса.

  

Писмо је објављено дан уочи расправе у Представничком дому о буџету за обавештајне
службе. Демократски конгресмени су, такође, позвали Панету да "јавно исправи" своју
изјаву од 15. маја, када је рекао да "није ни политика ни пракса ЦИА да заварава
Конгрес".

  

Портпарол ЦИА Џорџ Литл саопштио је да Панета остаје при тој изјави и да "његова
дела потврђују његове речи".

  

"Агенција и директор верују да је од кључног значаја да Конгрес буде у потпуности и
редовно обавештаван. Акције директора Панете то потврђују", рекао је Литл и подсетио
да је ЦИА била та која је обавестила одбор о прикривању информација.

  

Председница Представничког дома Нeнси Пелози оптужила је 15. маја Агенцију да је
2002. године заваравала Конгрес у вези са агресивним методама испитивања
осумњичених за тероризам. Републикански конгресмени су, с друге стране, оптужили
Пелозијеву да је још тада, као члан Одбора за обавештајне службе, била обавештена о
тзв. "вотербордингу", односно техници симулирања погубљења утапањем и другим
методама испитивања.

  

Пелозијева је признала да је информисана о тим спорним методама, али је нагласила да
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није знала да су примењиване и у пракси.

  

(Танјуг)
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