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a 2006. május 4-én,csütörtökön, 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2006. május 4-én csütörtökön, 15.15-kor, Johan Van Hecke (alelnök) elnökletével 
nyitják meg. Hélène Flautre asszony, Richard Howitt úr és Charles Tannock úr igazoltan 
maradtak távol.

1. Napirend elfogadása DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

A napirendtervezetet elfogadják.

2. A 2006. március 13-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:

Jóváhagyják a jegyzőkönyvet.

3. Az elnök közleményei

Ad hoc küldöttség Kambodzsába

Az elnök bejelenti, hogy az EP 2006. január 19-i állásfoglalásának elfogadását 
követően április 18-24. között ad hoc küldöttség járt Kambodzsában, amelynek célja 
az emberi jogok ottani helyzetének felmérése volt. Az ad hoc küldöttség elnöke, Marc 
Tarabella úr részt fog venni a június 19-i albizottsági ülésen a látogatás 
eredményeinek megivtatása céljából. A képviselők között sajtóközlemény 
szétosztására kerül sor.

Mugraby

2006. április 15-én a Libanoni Legfelsőbb Haditörvényszék felmentette Dr. Muhamad 
Mugrabyt a katonai testület és annak tagjai ellen elkövetett becsületsértés vádja alól. 
Dr Mugraby ellen azután indult per, hogy a Masreq Delegáció 2003-as ülésén bírálta a 
libanoni büntető központokban uralkodó állapotokat.
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Nepál

A február 20-i Nepálról szóló albizottsági meghallgatás után a helyzet gyorsan 
változott. A parlament a több hetes demokrácia melletti tüntetéseket követően újra 
beiktatásra került, az új miniszterelnök pedig kinevezte kormányát. 

Dr. Nour esete, Egyiptom

A 2006. április 19-i állásfoglalás elfogadását követően a Népgyűlés elnöke üzenetet 
intézett az Európai Parlamenthez, amelyben megerősítette, a per legális. A 
Fellebbviteli Bíróság 2006. május 18-án hoz ítéletet az ügyben.

A szabadság, biztonság és jogérvényesülés politikájának külső vonatkozásai

Az AFET bizottság ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amely magán foglalja a az öt 
tárgyalandó téma között a migrációt is, megerősített együttműködést kért a LIBE 
bizottsággal (előadó: Bogdan Klich úr). A Szocialista Képviselőcsoport az AFET 
bizottságban megkapta a jelentést. 

Az albizottság elnöke, Hélène Flautre asszony tanulmány készítését kérte az EU 
bevándorlási és menekültügyi politikájának emberi jogi szempontjairól. Június 19-i 
ülésén az albizottság első eszmecserét tart a kérdésről. 

Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi Jogokért (EIDHR)

Az AFET bizottság január 25-i kibővített elnökségi ülésén elkészült egy 
munkadokumentum az új ötödik eszköz, az “Európai Kezdeményezés a 
Demokráciáért és az Emberi Jogokért” megvitatásának elindítása érdekében, amelyet a 
Parlament, a külkapcsolati tevékenységek finanszírozását célzó új pénzügyi eszközről 
szóló tárgyalásai során. 

Május 4-én az AFET bizottság kibővített elnöksége a külpolitikák finanszírozását 
szolgáló másik négy pénzügyi eszközről szóló tárgyalásokhoz szorosan kapcsolódó 
jelentés kidolgozásához előadók kijelölését kérte (lehetőleg Hélène Flautre asszony, 
mint előadó és Edward McMillan-Scott úr, mint társelőadó).

Az emberi jogi párbeszédekről és emberi jogi konzultációkról szóló saját 
kezdeményezésű jelentés kidolgozására vonatkozó engedélykérelem tárgyában az 
AFET bizottság kibővített elnöksége úgy határozott, hogy egy ilyen jelentés 
kidolgozására majd csak az EIDHR-re vonatkozó eljárás lezárása után kér engedélyt.

4. Kérdések a Bizottság számára

A Bizottság képviselői megválaszolták a Women Awareness Raising Group Red See-
Sudan vagyonának befagyasztására vonatkozó, Elena Valenciano asszony által, a 
Sudan/Darfur ügyben Simon Coveney úr által, valamint az Angolával kapcsolatban 
Assunção Esteves asszony által feltett kérdéseket.
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5. Nyilvános meghallgatás a kínzásra és a kegyetlen, embertelen és megalázó 
bánásmódra és büntetésekre vonatkozó EU iránymutatásokról

A meghallgatáson részt vett: Manfred Nowak, az ENSZ-nek a kínzás kérdéskörében 
illetékes rendkívüli előadója, Renate Kicker, az Európa Tanács Kínzás Megelőzési 
Bizottságának tagja, Eric Sottas, az OMCT igazgatója, valamint Eric Prokosch, az AI 
korábbi tanácsadója és az albizottsági jelentés szerzője. Az EU Elnökségének 
képviseletében Ferdinand Trauttmansdorff, az Európai Bizottság képviseletében pedig 
Rolf Timans volt jelen.

Felszólalók: Assunção Esteves asszony és Duka-Zolyomi Árpád. 

Az 1997 és 2000 között végzett legutóbbi vizsgálatok szerint 150 országban 
alkalmaznak kínzást, illetve egyéb kegyetlen és embertelen bánásmódot. 

Minden felszólaló felvázolt néhány olyan fontos témát, amelyek megnehezítik a 
megelőzést, illetve a kínzás elleni küzdelmet. Előszöris nehézkes az 
információgyűjtés, illetve felelősök bíróság elé állítása. Ennek elsősorban az 
áldozatokra gyakorolt pszichológiai hatás az oka, amely megakadályozza a gyors 
nyomozást. A másik jellegzetes probléma az, hogy nem létezik általános definíció a 
kínzás fogalmára. Ez lehetővé teszi a fogalom nagyon eltérő értelmezését, illetve a 
félre értelmezést. Minden felszólaló hangsúlyoztam, hogy a megelőzésben kritikus 
pont a veszélyes meghatározás elkerülése. 

Jogi szempontból a kínzás tilalmától nem lehet semmilyen módon eltérni, mivel ennek 
alkalmazása ius cogens norma tárgyát képezi. Sőt, ennek a belső jog felett kell állnia. 
A tiltás önmagában egy erga omnes szabály, amelyet a nemzetközi jog minden 
alanyára egyaránt alkalmazni kell. 

Minden felszólaló támogatta, hogy a nemzetközi közösség hozzon létre a kínzás 
megelőzésére vonatkozó kötelező erejű normákat. A kínzás témájával foglalkozó 
ENSZ munkacsoport összeállított egy olyan dokumentumot, amelyet kötelező erejűvé 
kell tenni.

A kínzásra vonatkozó EU iránymutatások tekintetében a felszólalók azt javasolták, 
hogy a Bizottság határozza meg, hogy a Parlament milyen szerepet tölt be ezek 
alkalmazásában, amely hozzájárulhatna egy az EU harmadik országokkal szembeni 
tevékenységét összefogó koherensebb és integráltabb keret kidolgozásához, különösen 
azokban az esetekben, amikor maguk a tagországok nem alkalmazzák azokat kellő 
módon.

6. Egyéb kérdések

Türkmenisztán

Az elnök bejelenti, hogy a közép-ázsiai küldöttség úgy határozott, hogy engedélyt kér 
egy tényfeltáró küldetés indítására Türkmenisztánba június 19-én, azzal a céllal, hogy 
felmérjék az emberi jogi helyzetet, mielőtt a jelentésről a plenáris ülésen szavaznának. 
A látogatás konstruktív és átlátható módon megkönnyítené a párbeszédet.

A Human Rights Watch képviseletében Tanja Cox asszony kifejezte azon nézetét, 
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miszerint a küldöttség látogatása nem jelente hozzáadott értéket az EP 
döntéshozatalában. Kijelentette, hogy az emberi jogok helyzete Türkmenisztánban 
egyelőre egyáltalán nem teszi lehetővé semmilyen megállapodás aláírását. Ezért 
szerinte az EP-nek nemet kell mondania a szavazáson. 

A Bizottság (RELEX) részéről Rolf Timans úr kiemelte, hogy Bizottság rendezni 
szeretné a helyzetet, mivel Türkmenisztán azon kevés országok egyike, amelyek nem 
rendelkeznek jogalappal a kapcsolatok fenntartásához. A közelmúltban sor került 
minimális kapcsolatok kiépítésére, pl. két, ad-hoc jellegű emberi jogi párbeszédre (a 
következő 2006 júniusában lesz). 

Figyelembe véve az emberi jogok türkmenisztáni helyzetét és az ideiglenes 
kereskedelmi megállapodás aláírásának lehetőségét, az a megközelítés, miszerint a 
megállapodásról szóló jelentést egy éves felülvizsgálati záradékkal vagy egy, a 
felfüggesztési záradékot kiegészítő felülvizsgálati mechanizmussal kellene 
kiegészíteni, széleskörű támogatásra talált. Egy ilyen záradék azzal járna, hogy az 
ideiglenes kereskedelmi megállapodást évenként felül kellene vizsgálni, és konzultálni 
kellene a nem kormányzati szervekkel is. Egy felülvizsgálati záradék alkalmas lenne 
annak kipuhatolására, hogy Türkmenisztán érdemes-e az EU elkötelezettségére. 
Nyilvánvaló, hogy amennyiben az EP aláírja ezt az ideiglenes kereskedelmi 
megállapodást, azt egy EP állásfoglalásnak kell kísérnie (AFET javaslat).

Felszólalók: Duka-Zolyomi Árpád és Assunção Esteves asszony.

Eszmecsere prof. Walter Kälinnal, az ENSZ főtitkár különleges képviselőjével a 
lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerült személyekről

Az 1992-ben létrehozott rendkívüli előadói pozíció, amely összeköttetést teremtett a 
humanitárius segélyezés és az emberi jogi szempontok között, 1994-ben megerősített 
mandátumot kapott. Prof. Walter Kälin tájékoztatta a képviselőket a lakóhelyüket 
fegyveres konfliktusok, emberi jogi jogsértések, valamint természeti vagy ember 
okozta katasztrófák következtében belföldön elhagyni kényszerült személyekkel 
kapcsolatos szám- és földrajzi adatokról. Az ezeknek, a semmilyen egyezmény vagy 
szerződés által nem védett csoportoknak kedvező intézkedésekben rejlő fő ENSZ 
irányelvek: jogaik elismerése, jobb védelem, származási országukban tartásuk, 
valamint az a tény, hogy sorsukért az érintett kormány a felelős. Ezeket az elveket 
elismerik az állam- és kormányfők, azonban szükség van nemzeti szintű 
integrációjukra.

Felszólalók: Duka-Zólyomi Árpád úr, Assunção Esteves asszony és Johan van Hecke 
úr

7. A következő ülés időpontja és helye:

Az albizottság, az AFET és DEVE bizottságok következő, együttes ülésére május 15-
én, 19.00-kor kerül sor Strasbourgban, témája pedig az emberi jogok etiópiai helyzete 
a választások után egy évvel. 
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