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Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

DROI_PV(2006)0504_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 4ης Μαΐου 2006, από 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 4 Μαΐου 2006 στις 15.15, υπό την προεδρία του Johan Van 
Hecke (αντιπροέδρου). Απουσιάζουν δικαιολογημένα οι Hélène Flautre, Richard Howitt και 
Charles Tannock.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την προσθήκη δύο θεμάτων στο σημείο 6.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 13 Μαρτίου 2006

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ad hoc αντιπροσωπεία στην Καμπότζη

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ad hoc αντιπροσωπεία μετέβη στην Καμπότζη από τις 18 
έως τις 24 Απριλίου σε συνέχεια της έγκρισης του ψηφίσματος του ΕΚ στις 19 
Ιανουαρίου 2006. Στόχος της ad hoc αντιπροσωπείας ήταν η αξιολόγηση της 
κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα αυτή. Ο πρόεδρος της ad hoc 
αντιπροσωπείας, κ. Marc Tarabella, θα παραστεί στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής 
στις 19 Ιουνίου για να εξεταστούν τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Έχει διανεμηθεί 
στα μέλη ανακοίνωση τύπου.

Mugraby

Στις 15 Απριλίου 2006, το Ανώτατο Στρατοδικείο του Λιβάνου αθώωσε το Δρ. 
Muhamad Mugraby που κατηγορείτο για δυσφήμιση του στρατιωτικού καθεστώτος 
και αξιωματικών. Ο Δρ. Mugraby διώχθηκε μετά από την ομιλία του σε συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας για το Mashreq το 2003, κατά την οποία κατήγγειλε την 
κατάσταση που επικρατούσε σε κέντρα κράτησης του Λιβάνου.
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Νεπάλ

Μετά από την ακρόαση της υποεπιτροπής στις 20 Φεβρουαρίου για το Νεπάλ η 
κατάσταση εξελίχθηκε ραγδέως. Αποκαταστάθηκε το Κοινοβούλιο μετά από 
εβδομάδες διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, ενώ ο νέος Πρωθυπουργός όρισε το 
υπουργικό συμβούλιό του.

Η υπόθεση του Δρ. Nour, Αίγυπτος

Μετά από το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 2006, ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης έστειλε μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το οποίο επικύρωνε 
τη νομιμότητα της δίκης. Στις 18 Μαΐου 2006, το Εφετείο θα εκδώσει την απόφασή 
του επί της υποθέσεως.

Εξωτερικές πτυχές της πολιτικής για την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

Η επιτροπή AFET ζήτησε να εφαρμοστεί η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για 
την έκθεση αυτή με την επιτροπή LIBE (εισηγητής κ. Bogdan Klich) που θα 
συμπεριλάβει τη μετανάστευση ως ένα από τα 5 θέματά της. Η έκθεση ανατέθηκε στη 
σοσιαλιστική ομάδα στην επιτροπή AFET.

Η πρόεδρος της υποεπιτροπής, κ. Hélène Flautre, ζήτησε να εκπονηθεί μελέτη για τις 
πτυχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ. 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουνίου η υποεπιτροπή θα συζητήσει για πρώτη φορά 
το θέμα.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(EIDHR)

Μετά από την απόφαση του Διευρυμένου Προεδρείου της επιτροπής AFET της 25ης

Ιανουαρίου, ετοιμάστηκε έγγραφο εργασίας προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση για 
το περιεχόμενο του νέου 5ου μέσου (της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), για το οποίο είχε επιμείνει το 
Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν τα νέα χρηματοπιστωτικά 
μέσα για εξωτερικές δράσεις.

Στις 3 Μαΐου, το διευρυμένο προεδρείο της επιτροπής AFET ζήτησε να ορίσει 
εισηγητή (ενδεχομένως τους Hélène Flautre και Edward McMillan-Scott ως 
συνεισηγητές) της έκθεσης η οποία σχετίζεται στενώς με τις διαπραγματεύσεις για τα 
άλλα τέσσερα χρηματοπιστωτικά μέσα για τις εξωτερικές πολιτικές.

Όσον αφορά το αίτημα της υποεπιτροπής να εγκριθεί η εκπόνηση έκθεσης 
πρωτοβουλίας για τους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαλόγους και διαβουλεύσεις, 
το Διευρυμένο Προεδρείο της επιτροπής AFET αποφάσισε να ζητήσει την άδεια να 
εκπονήσει την έκθεση αυτή μόνον αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για την EIDHR.

4. Ερωτήσεις προς την Επιτροπή

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής απαντούν ερωτήσεις της Elena Valenciano για το 
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πάγωμα των πόρων της οργάνωσης ‘Women Awareness Raising Group Red See
(Σουδάν), του Simon Coveney για το Νταρφούρ/Σουδάν και της Assunção Esteves για 
την Αγκόλα.

5. Δημόσια ακρόαση για τους κοινοτικούς προσανατολισμούς όσον αφορά τα 
βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας

Πραγματοποιείται η ακρόαση με συμμετοχή του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ, κ. 
Manfred Nowak, της κ. Renate Kicker (Μέλους της Επιτροπής για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης), του κ. Eric Sottas (Διευθυντή της 
OMCT) και του κ. Eric Prokosch (πρώην συμβούλου της ΔΑ και συντάκτη μελέτης 
που είχε αναθέσει η υποεπιτροπή). Λαμβάνουν το λόγο οι Ferdinand Trauttmansdorff 
(Προεδρία της ΕΕ) και Rolf Timans (Επιτροπή).

Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές Assunção Esteves και Árpád Duka-Zolyomi.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες έρευνες, από το 1997 έως το 2000 έχουν 
καταγγελθεί 150 χώρες ως μέρη στα οποία παρατηρούνται βασανιστήρια και άλλοι 
τρόποι σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Όλοι οι ομιλητές τονίζουν μερικά σημαντικά θέματα που καθιστούν δυσχερή την 
πρόληψη και καταπολέμηση των βασανιστηρίων. Καταρχήν, είναι εξαιρετικά 
δύσκολη η περισυλλογή πληροφοριών για τις υποθέσεις βασανιστηρίων και η δίωξη 
των υπευθύνων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ψυχολογική επίπτωση των 
βασανιστηρίων επί των θυμάτων που παρεμποδίζει την ταχεία διερεύνησή τους. 
Δεύτερη σημαντική ιδιαιτερότητα αφορά την ερμηνεία του όρου, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει κοινός ορισμός των βασανιστηρίων. Αυτό επιτρέπει ανάρμοστες ερμηνείες 
και παρανοήσεις. Όλοι οι ομιλητές τονίζουν ότι για την πρόληψη των βασανιστηρίων 
πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί ένας επικίνδυνος ορισμός τους.

Από νομικής απόψεως η απαγόρευση των βασανιστηρίων δεν μπορεί να υπόκειται σε 
καμία παρέκκλιση, δεδομένου ότι η εφαρμογή της υπόκειται σε διάταξη ius cogens. 
Επιπλέον, πρέπει να υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου. Η απαγόρευση καθεαυτή 
αποτελεί κανόνα erga omnes που πρέπει να εφαρμόζεται αδιάκριτα σε όλα τα 
αντικείμενα του διεθνούς δικαίου.

Όλοι οι ομιλητές ενθαρρύνουν τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει δεσμευτικές διατάξεις 
προς πρόληψη των βασανιστηρίων. Η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια 
έχει εκπονήσει προηγμένο έγγραφο που πρέπει να καταστεί δεσμευτικό.

Όσον αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για τα βασανιστήρια, οι ομιλητές 
προτείνουν να διασαφηνίσει η Επιτροπή τον τρόπο συμμετοχής του Κοινοβουλίου 
στην εφαρμογή τους, γεγονός που θα επιτρέψει την εξέλιξη συνεπέστερου και πλέον 
ολοκληρωμένου δικτύου για τη δράση της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών, ιδίως στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη δεν τους εφαρμόζουν δεόντως.

6. Διάφορα

Τουρκμενιστάν



PE 374.115v01-00 4/8 PV\614832EL.doc

EL

Ο πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την 
Κεντρική Ασία να ζητήσει άδεια για την πραγματοποίηση εξεταστικής των 
πραγμάτων αποστολής στο Τουρκμενιστάν στις 19 Ιουνίου, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού ψηφιστεί η έκθεση 
από την ολομέλεια. Η επίσκεψη θα διευκολύνει το διάλογο κατά τρόπο 
εποικοδομητικό και διαφανή.

Η κ. Tanja Cox της Human Rights Watch εκφράζει την άποψη ότι η επίσκεψη της 
αντιπροσωπείας δεν θα έχει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη λήψη απόφασης από 
το ΕΚ. Τονίζει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν 
είναι τέτοια ώστε να μην πρέπει να υπογραφεί επί του παρόντος καμία συμφωνία. Το 
Κοινοβούλιο πρέπει να το καταψηφίσει.

Ο κ. Rolf Timans της Επιτροπής (RELEX) τονίζει ότι η Επιτροπή θα ήθελε να 
τακτοποιήσει την κατάσταση, δεδομένου ότι το Τουρκμενιστάν αποτελεί μια από τις 
ελάχιστες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει νομική βάση για τη σύναψη σχέσεων. 
Έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν ελάχιστες επαφές, μεταξύ των 
οποίων δύο γύροι διαλόγου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάση ad-hoc (ο 
επόμενος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2006).

Όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και 
την πιθανή υπογραφή Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο, υποστηρίζεται ευρέως 
ότι πρέπει να τροποποιηθεί η έκθεση που αφορά τη Συμφωνία με την προσθήκη, 
πέραν της ρήτρας αναστολής, μιας ρήτρας ετήσιας αναθεώρησης ή μηχανισμού 
αναθεώρησης. Η ρήτρα αυτή θα εξαρτά την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο από 
την ετήσια αξιολόγηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επιβάλλει τη 
διαβούλευση ΜΚΟ και άλλων φορέων. Η ρήτρα αναθεώρησης (αντί της ρήτρας 
αναστολής) θα ξεκαθαρίσει εάν το Τουρκμενιστάν αξίζει να έχει σχέσεις με την ΕΕ ή 
εάν πρέπει να απομονωθεί. Προφανώς, εάν το ΕΚ προχωρήσει στην υπογραφή αυτής 
της προσωρινής εμπορικής συμφωνίας, θα πρέπει να προσαρτηθεί και το ψήφισμα του 
ΕΚ (πρόταση της επιτροπής AFET).

Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές Árpád Duka-Zolyomi και Assunção Esteves.

Ανταλλαγή απόψεων με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
για τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό μιας χώρας, Καθ. Walter Kälin

Το αξίωμα του ειδικού εισηγητή θεσπίστηκε το 1992, ενώ το 1994 έλαβε ενισχυμένη 
εντολή που γεφυρώνει τις πτυχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ο καθ. Walter Kälin ενημερώνει τα μέλη για τα στοιχεία όσον αφορά τη 
γεωγραφική κατανομή των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων ανά τον κόσμο, τους 
εκτοπισμένους εξαιτίας ενόπλων διενέξεων, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τη βία γενικώς, τις φυσικές καταστροφές ή τις καταστροφές που 
προκαλούνται από τον άνθρωπο. Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ που είναι 
εγγενείς σε δραστηριότητες υπέρ αυτής της ομάδας ανθρώπων που δεν 
προστατεύονται από καμία ειδική συνθήκη ή σύμβαση αφορούν την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων τους, την καλύτερη προστασία, την παραμονή τους στη δική τους χώρα 
και το γεγονός ότι η πρωταρχική ευθύνη για την μοίρα τους βαρύνει τις 
ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται από αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων, αλλά πρέπει να ενσωματωθούν σε εθνικό επίπεδο.
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Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές Árpád Duka-Zolyomi, Assunção Esteves και Johan 
van Hecke.

7. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Η επόμενη συνεδρίαση της υποεπιτροπής, που οργανώνεται από κοινού με τις 
επιτροπές AFET και DEVE, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Μαΐου, στις 19.00 στο 
Στρασβούργο, και θα έχει ως θέμα την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
στην Αιθιοπία, ένα έτος μετά από τις εκλογές.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Johan Van Hecke

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Árpád Duka-Zólyomi, Maria da Assunção Esteves, Eija-Riitta Korhola 

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Philip Bushill-Matthews, Margrietus van den Berg, Koenraad Dillen, 

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Eugen Mihaescu



PV\614832EL.doc 7/8 PE 374.115v01-00

EL

Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Manfred Nowak (UN Special Rapporteur), Renate Kicker (Council of Europe), Eric Sottas (OMCT), Eric Prokosch (Author of study), 
Tanja Cox (HRW), Walter Kälin (Special Representativr SG UN)

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Reckinger, Trautmansdorff

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Timans, Amadei, Levine

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Vlasman

Muniz de Urquiza

Lecarte

Rieu
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