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BRIUSELIS

Posėdis prasidėjo 2005 m. sausio 27 d., ketvirtadienį, 15.10 val. Posėdžiui pirmininkavo 
Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkė Hélène Flautre.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

Darbotvarkės projektas buvo patvirtintas.

2. Pirmininkės pranešimai.

a) Pirmininkė padėkojo visiems nariams, balsavusiems praėjusiame Europos Parlamento 
posėdyje dėl Aušvico klausimo. 

b) Pirmininkė informavo pakomitetį, kad Užsienio reikalų komitetas ir Žmogaus teisių 
pakomitetis prašys pateikti nuomonę dėl Pagrindinių teisių agentūros, apie kurią šiuo 
metu Piliečių laisvių komitetas rengia pranešimą. 

c) Ji informavo narius apie 2004 m. gruodžio 7–8 d. Hagoje vykusį forumą (apie žmogaus 
teisių gynėjus). Aplanke pakomitečio nariai gali rasti ataskaitą apie šį forumą. 

d) Pirmininkė informavo pakomitetį, kad Ch. Mathiessen paskirtas vyriausiojo ES 
įgaliotinio J. Solana asmeniniu atstovu žmogaus teisių klausimais. Ji pažymėjo, kad 
viename iš artimiausiu metu vyksiančių posėdžių pakomitetis keisis nuomonėmis su 
Ch.. Mathiessen. 
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3. Europos Sąjungos biudžeto struktūra ateityje.

Užsienio reikalų komiteto pranešėja apie finansines perspektyvas V. De Keyser informavo 
komitetą apie svarstomus žmogaus teisių klausimus, susijusius su būsimo ES biudžeto struktūra. 
Ji apžvelgė priemones geografiniu ir teminiu aspektu ir pažymėjo du svarbius klausimus: 
Europos Parlamento dalyvavimą skirstant temines priemones pagal geografinį kriterijų ir 
parlamentinės kontrolės įsteigimo klausimą. Ji padarė išvadą, kad žmogaus teisių klausimai 
neminimi naujausiuose Komisijos pateiktose priemonėse dėl trečiųjų šalių paramos. Jos 
nuomone, Europos Sąjungai reikia aiškių žmogaus teisių programų, kuriose žmogaus teisių 
klausimai nebūtų menkinami. 

A. Johnson pažymėjo, kad Komisijos nuomone, neseniai pasiūlytas Stabilumo instrumentas 
remiasi ankstesniais instrumentais ir yra mažiausias instrumentas iš visų šiam tikslui skirtų 
paramos priemonių. Jis pabrėžė, kad Komisija linkusi įdėmiai išklausyti ir atsižvelgs į Europos 
Parlamento narių pasiūlymus. Vis dėlto Komisija pažymėjo, kad siekiant kuo lanksčiau 
panaudoti dabartines 35 priemones, reikia sumažinti jų skaičių. Europos iniciatyva demokratijai 
ir žmogaus teisėms remti (angl. EIDHR) turi būti taikoma skirtinguose išorinės paramos 
priemonėse: skirtose besivystančioms šalims ir atsiliekančioms šalims. Jis pabrėžė, kad Komisija 
bet kuriuo atveju ketina tęsti šią pagrindinę programą. 

Per svarstymą J. Howard pažymėjo, kad jei Europos iniciatyva demokratijai ir žmogaus teisėms 
remti (EIDHR) bus tęsiama, tam reikės atskiro teisinio pagrindo. Žmogaus teisių įtraukimą į 
kitas priemones reikia prižiūrėti. Baigdama diskusiją šiuo klausimu pirmininkė pažymėjo, kad 
pavasarį šia tema bus organizuojama daugiau svarstymų. 

4. Klausymas apie žmogaus teisių svarbą vykdant Europos kaimynystės politiką.

Pakomitetis perėjo prie svarbiausios darbotvarkės dalies, klausymo apie ES kaimynystės 
politiką. Pirmininkė pradėjo svarstymą apžvelgdama pagrindinius klausimus ir pasirinktas temas. 

Užsienio reikalų komiteto pranešėjas apie Europos Sąjungos kaimynystės politiką A. Laschet 
supažindino su pagrindiniais Europos kaimynystės politikos klausimais ir savo pranešimo 
paskelbimo data. Jis pažymėjo, kad labai skiriasi 16 šalių, kuriose vykdoma Europos 
kaimynystės politika, padėtis. Pirmiausia išskiriamos šalys, kurioms taikomas Barselonos 
procesas, po to Pietų Kaukazo šalys, ir galiausiai Ukraina, Moldova ir Baltarusija. Jis pabrėžė, 
kad plėtojant ir įgyvendinant Europos kaimynystės politikos aspektus svarbu būti kūrybingiems. 

Kitas pranešėjas – Komisijos atstovas Rutger Wissels. Jis pažymėjo, kad svarbiausias Komisijos 
tikslas – įtraukti žmogaus teisių klausimus į visas programas. Komisijai ypač svarbu, kad naujoji 
kaimynystės politika nesukurtų naujų skiriamųjų ribų Europoje ir skatintų ekonominius bei 
politinius pokyčius kaimyninėse šalyse. Pagrindinis kaimynystės politikos instrumentas –
veiksmų planai. Jie sudaromi kartu su atskiromis šalimis, todėl geriau pritaikomi konkrečiomis 
sąlygomis nei Barselonos procesas. Šiuose planuose vadovaujamasi finansinės pagalbos 
struktūra, susijusia su partnerių šalių įsipareigojimais vykdyti reformas. Įsigaliojus šiam veiksmų 
planui pagerėtų ir politiniai santykiai. Iki šiol sudaryti septyni veiksmų planai. Jie bus 
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kontroliuojami asociacijų ir bendradarbiavimo sutarčių priemonėmis, joms priskiriamas taip jų 
Žmogaus teisių ir demokratizacijos asociacijos pakomitetis. Planuose numatytas kasmetinis 
Komisijos pranešimas apie kiekvieną šalį. 

Trečioji pranešėja Natalie Tocci paaiškino pakomitečiui, kad integracija ir transformacija yra du 
pagrindiniai Europos kaimynystės politikos tikslai ir rezultatai. Ji pabrėžė, kad nesiekiant 
narystės proceso sąlygotumas nėra toks lengvas. Jau šiandien sąlygos dėl žmogaus teisių 
įtrauktos į visas asociacijos sutartis, bet netaikomos. Dažnai nėra aiškios sąsajos tarp naudos ir 
politinio sąlygotumo. Būtina atsižvelgti į skirtumus tarp rytinių ir pietinių regionų, nes rytams 
nepatraukli kaimynystės politikos, kurios tikslas – tapti narystės ES alternatyva, esmė, kai tuo 
tarpu Viduržemio jūros regiono šalims ir Pietų Kaukazo šalims tai nekelia problemų. Izraeliui, 
jau dalyvaujančiam Europos ir Viduržemio jūros regiono procese, ši politika nėra labai naudinga. 
Apskritai būtina aiškiai nustatyti, kad privilegijų panaikinimas šiame procese turi vykti pusiau 
automatiškai. Jei ES vykdytų kaimynystės politiką sistemingai su aiškia sąsaja su paskatomis, tai 
galėtų būti labai galingas įrankis. 

Ketvirtasis klausyme kalbėjęs pranešėjas buvo Driss El Yazami. Jis pažymėjo, kad Europos 
kaimynystės politika (EKP) gali efektyviai prisidėti prie šalies pokyčių tuomet, kai šioje šalyje 
yra efektyvių NVO, pasirengusi vykdyti reformas vyriausybė ir palanki regiono padėtis. Jo 
manymu, intervencija į Iraką turėjo įtakos visam Viduržemio jūros regionui, be to, problemų 
kelia prieš terorizmą nukreipta daugelio šalių politika. Jis mano, kad Europos kaimynystės 
politika suteikia istorinę galimybę. Jis kritikavo faktą, kad tarptautinė humanitarinė teisė 
nepaminėta Izraelio veiksmų planuose. Jis pabrėžė, kad greta individualių veiksmų planų, 
Europos kaimynystės politikai reikalingas ir transversalus požiūris.

Diskusijose Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininkas B. A. Klich 
išaiškino, kad ES reikia naujų sumanymų ryšių su Baltarusija srityje. Jis pažymėjo, kad dėl 
pasikeitimų Ukrainoje atsirado naujų reformos Baltarusijoje galimybių, ir priminė, kad reikia 
atnaujinti veiksmų planą su Ukraina. 

Klausymo dalyviai sutelkė dėmesį į dvi kaip pavyzdį aptariamas šalis –Moldovą ir Maroką.

I. Kasoulides, atsakingas už stebėseną Maroke, pateikė bendrą žmogaus teisių padėties Maroke 
apžvalgą ir pagrindinius Maroko veiksmų plano tikslus.

Žmogaus teisių ekspertė iš Maroko Rachida Tahri savo kalboje pareiškė, kad Europos 
kaimynystės politikos veiksmų planams Maroke reikalingi aiškūs įsipareigojimai, o sudarant 
veiksmų planą privalu įtraukti visas NVO. Ji pabrėžė, kad reformų procesas Maroke nestabilus, 
nes kol kas neaišku, kaip bus įgyvendinami priimti įstatymai.

EP narys Justas Vincas Paleckis, atsakingas už stebėseną Moldovoje, pažymėjo, kad Padnestrės 
konfliktas nustelbė visą evoliuciją Moldovoje. Moldova ratifikavo visas tarptautines konvencijas 
žmogaus teisių srityje, tačiau kyla problemų dėl teismų ir žiniasklaidos šališkumo. Moldovos 
atsisakymas prisijungti prie Maskvos siūlomos bendros ekonominės sąjungos, taip pat ir 
oranžinė revoliucija Ukrainoje, teigiamai paveikė žmogaus teisių padėtį Moldovoje. 

Žmogaus teisių ekspertas iš Moldovos dr. Arcadie Barbarosie pažymėjo, kad Moldovoje 
bandoma vykdyti pagrindinių laisvių reformas ir užtikrinti mažumų teises. Labai aktyviai veikia 
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NVO. Jis pabrėžė, kad dabar reikia įgyvendinti veiksmų planą. Žiniasklaidos laisvei daugiausia 
kliūčių sudarė nacionalinė radijo stotis, kurią visiškai kontroliuoja valdančioji partija ir 
vyriausybė. Be to, jis pažymėjo, kad šiuo metu vis dar kyla problemų dėl susirinkimų laisvės. 
Taip pat neužtikrinama teisė į nešališką teismo bylos nagrinėjimą, nes teismai šališki, labai 
korumpuoti ir turi didelį darbo krūvį. Dar viena teismų problema – nėra jokio nuolatinio 
mokymo, jie labai menkai susipažinę su pagrindinėmis žmogaus teisių konvencijomis. Be to, 
neįvykdyta 40 procentų teismo nutarčių. Vis dar plačiai vykdomi kankinimai, kurių 
baudžiamasis kodeksas nepriskiria nusikaltimams, įkalinimo sąlygos baisios, o Padnestrėje 
nepripažįstamos beveik jokios žmogaus teisės. 

Europos Tarybos pranešėjai Matjaz Gruden ir Vladimir Filipov išaiškino Europos Tarybos 
veiklos metodiką. Pranešimo metu buvo pateiktas klausimas, kodėl į kaimynystės politiką 
neįtraukiama narystės perspektyva.  

Diskusijoje Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Moldova pirmininkė Marianne Mikko 
išreiškė susirūpinimą dėl Moldovoje 2005 m. kovo 6 d vyksiančių rinkimų. Jos nuomone, 
veiksmų planus reikia įgyvendinti ne tik žodžiais, bet ir darbais. 

Milan Horáček nuomone, Europos Sąjungai reikalinga ilgalaikė vizija, ilgesniam nei penkerių 
metų laikotarpiui. 

Ana Maria Gomes pažymėjo, kad Vidurio Rytų taikos procesas turi būti veiksmų plano su 
Izraeliu sudėtinė dalis. Taip pat neturi būti skirtumų žmogaus teisių standartuose, kurių ES tikisi 
iš rytinių ir pietinių kaimynų. Be to, ji pasiteiravo, kodėl Sacharos problema nepaminėta Maroko 
veiksmų plane. 

Richard Howitt aiškiai pareiškė, kad pakomitečio tikslas – iškelti į pirmąją vietą žmogaus teises 
veiksmų planuose su kai kuriomis šalimis, reikalauti, kad būtų tiksliai įvertinamas žmogaus 
teisių taikymas ir aiškiai taikomas sąlygotumas. Iki šiol ES reakcija būdavo „viskas arba nieko“. 
ES turi išsiaiškinti, ar Europos kaimynystės politika iš tiesų davė geresnių rezultatų, negu kitos 
priemonės. 

Marios Matsakis pareiškė, kad jo nuomone, žmogaus teisių padėtis Maroke nesiekia jų lygio ES. 

Charles Tannock pažymėjo, kad prireikė ES finansinio spaudimo siekiant išsiaiškinti, jog 
Maroke iš esmės buvo diktatūrinis valdymas. Jis pažymėjo, kad Europos Parlamento nariai, kurie 
dalyvavo ESBO rinkimų stebėtojų misijose, įnešė labai svarbų indėlį. 
Ioannis Kasoulides pabrėžė, kad Europos kaimynystės politikos veiksmų planas yra abipusis 
įsipareigojimas. Kai Baltarusija pritars šiam planui, tai reikš A. Lukašenkos režimo pabaigą.

Atsakydamas į diskusijose pareikštus komentarus Europos Tarybos atstovas M. Gruden pareiškė, 
kad nereikia pamiršti, jog Ukrainos demokratėjimas yra Europos Tarybos parlamentinės 
asamblėjos nuopelnas. Europos Taryba su džiaugsmu vykdytų Europos kaimynystės politiką. 

N. Tocci pažymėjo, kad, be abejonės, ypatingas Europos Tarybos pranašumas yra jos visa 
apimantis pobūdis. Ji pasiūlė išplėsti Europos Tarybos veiklą į Pietų Viduržemio jūros regioną. 
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D. El Yazami pabrėžė, kad universalumas, nedalomumas, selektyvumo netaikymas ir 
tarptautinės sutartys turi būti visų veiksmų planų kertiniu akmeniu. Jis pabrėžė, kad žmogaus 
teisės nėra Europos Parlamento narių nuosavybė, ir Izraelis sudarė tam tikrų problemų. 

A. Barbarosie pabrėžė, kad Europos kaimynystės politikai ir veiksmų planams reikia realių tikslų 
ir vadinamosios 3D strategijos: demokratizavimo, demilitarizavimo ir dekriminalizavimo.

A. Nahri reikalavo atsisakant dvigubų standartų suteikti visas teises Maroko moterims. 

Laima Liucija Andrikienė pabrėžė svarbią Padnestrės įtaką Moldovai. 

Apibendrindama aptartus klausimus pirmininkė pažymėjo, kad demokratinės jėgos šalyje yra 
svarbiausias elementas siekiant teigiamų pokyčių žmogaus teisių srityje. 

Komisijos atstovas R. Timans pažymėjo, kad iki šiol apie Europos kaimynystės politiką 
atsiliepiama tik teigiamai , dėl veiksmų planų tariasi abi šalys ir kad toks požiūris turi pranašumų 
ir trūkumų. Pranašumas – privalomas šalies įsipareigojimas, o trūkumas, be abejonės, derybų 
būtinybė ir tai, kad šie veiksmų planai buvo nevienodi. Moldovos atveju visos problemos buvo 
paminėtos veiksmų plane. Maroko atveju buvo paminėti 25 konkretūs įsipareigojimai ir net 
įtrauktas labai prieštaringas klausimas dėl berberų. Be to, ten buvo aiški nuoroda į JT. Jis 
atkreipė dėmesį į pasiūlymą Komisijai įtraukti civilinę visuomenę į veiksmų planų sudarymą. 
Pastaruoju metu Komisija planuoja finansinius įsipareigojimus, ir ji ypač sutelks dėmesį į 
žmogaus teisių klausimus. Jis pažymėjo, kad Europos kaimynystės politika ir veiksmų planai 
evoliucionavo ir žmogaus teisių sąlygų taikymas skyrėsi, nes pagrindinis veiksnys buvo 
valstybių partnerių politinė valia. Jis aiškiai pareiškė, kad didelis trūkumas yra tas faktas, kad 
Europos Tarybos atstovai buvo Ukrainoje, bet nebuvo EUROMED (Europos ir Viduržemio jūros 
regionų partnerystės) zonoje. 

Baigdama pirmininkė pažymėjo, kad šis klausymas be abejonės padėjo geriau suprasti žmogaus 
teisių problemas vykdant Europos kaimynystės politiką ir kad atidžiai pakomitetis stebės 
A. Laschet pranešimo raidą ir galbūt pateiks atitinkamų pakeitimų. 
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(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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