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PROTOKOLL
från sammanträdet den 4 maj 2006, kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades torsdagen den 4 maj 2006 kl. 15.15, med utskottets vice ordförande 
Johan Van Hecke som ordförande. Hélène Flautre, Richard Howitt och Charles Tannock var 
frånvarande.

1. Godkännande av föredragningslistan DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

Föredragningslistan godkändes med två nya ämnen under punkt 6.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den

13 mars 2006

Protokollet justerades.

3. Meddelanden från ordföranden

Ad hoc-delegation till Kambodja

Ordföranden meddelade att en ad hoc-delegation till Kambodja hade ägt rum 
den 18-24 april, till följd av antagandet av Europaparlamentets resolution 
den 19 januari 2006. Syftet med ad hoc-delegationen var att utvärdera situationen för 
de mänskliga rättigheterna i landet. Ordföranden för ad hoc-delegationen, 
Marc Tarabella, skulle delta vid underutskottets sammanträde den 19 juni för att 
diskutera slutsatserna från besöket. Ett pressmeddelande hade delats ut till 
ledamöterna.

Muhamad Mugraby

Den 15 april 2006 frikände Libanons högsta militärdomstol Dr Muhamad Mugraby från 
anklagelserna om ärekränkning av det militära etablissemanget och dess officerare.
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Dr Muhamad Mugraby blev ställd inför rätta till följd av hans yttrande under ett av 
Mashreq-delegationens möten 2003, där han fördömde situationen i Libanons 
förvarsenheter.

Nepal

Efter underutskottets utfrågning om Nepal den 20 februari hade situationen snabbt 
förbättrats. Parlamentet hade återinrättats efter flera veckors manifestationer för 
demokrati, och den nya premiärministern hade utsett sitt kabinett.

Målet Dr Nour, Egypten

Till följd av den resolution som antogs den 19 april 2006 hade presidenten för 
folkförsamlingen skickat ett meddelande till Europaparlamentet där han bekräftade 
rättegångens laglighet. Den 18 maj 2006 skulle appellationsdomstolen fälla sitt utslag i 
målet.

Externa aspekter på politiken i fråga om frihet, säkerhet och rättvisa

AFET-utskottet hade tillsammans med LIBE-utskottet (föredragande Bogdan Klich) 
begärt ett förstärkt samarbetsförfarande för detta betänkande, där migration skulle 
utgöra ett av de fem ämnena att behandla. Den socialdemokratiska gruppen hade 
tilldelats betänkandet i AFET-utskottet.

Ordföranden för underutskottet, Hélène Flautre, hade begärt en undersökning av 
EU:s asyl- och invandringspolitik vad beträffar de mänskliga rättigheterna. Under 
sammanträdet den 19 juni skulle underutskottet hålla en inledande diskussion om 
frågan.

Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter

Efter AFET-utskottets utvidgade presidium den 25 januari hade ett arbetsdokument 
utarbetats. Detta dokument var avsett att inleda diskussionen om innehållet i det nya 
femte instrumentet, ”Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter” som 
parlamentet hade insisterat på under förhandlingarna om det nya finansiella 
instrumentet för externa åtgärder.

Den 3 maj bad AFET-utskottets utvidgade presidium att få utse en föredragande 
(eventuellt Hélène Flautre och Edward McMillan-Scott som medföredragande) för det 
betänkande som är nära knutet till förhandlingarna om de övriga fyra finansiella 
instrumenten för externa åtgärder.

När det gällde underutskottets begäran om tillstånd att utarbeta ett initiativbetänkande 
om dialog och samråd i fråga om mänskliga rättigheter beslutade AFET-utskottets 
utvidgade presidium att begära tillstånd att utarbeta ett sådant betänkande först efter 
att förfarandet om EIDHR hade avslutats.
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4. Frågor till kommissionen

Kommissionens företrädare besvarade frågan om frysning av tillgångar för den 
sudanesiska organisationen Women Awareness Raising Group – Red Sea från 
Elena Valenciano; frågan om Darfur/Sudan från Simon Coveney, samt frågan om 
Angola från Assunção Esteves.

5. Offentlig utfrågning om EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig 
och förnedrande bestraffning eller behandling

Utfrågningen ägde rum med deltagande av Manfred Nowak, FN:s särskilda rapportör, 
Renate Kicker, ledamot av Europarådets kommitté till förhindrande av tortyr, 
Eric Sottas, direktör för Världsorganisationen mot tortyr, och Eric Prokosch, f.d. 
rådgivare hos Amnesty International och författare till en studie som beställts av 
underutskottet. Ferdinand Trauttmansdorff talade som företrädare för 
EU:s ordförandeskap och Rolf Timans som företrädare för kommissionen.

Följande yttrade sig: Assunção Esteves och Árpád Duka-Zolyomi.

Enligt de senaste undersökningarna hade 150 länder mellan 1997 och 2000 anmälts ha 
utövat tortyr och annan grym och förnedrande behandling.

Samtliga talare pekade på några viktiga faktorer som försvårade förhindrandet och 
bekämpandet av tortyr. För det första var det mycket svårt att samla in information om 
de olika fallen och att ställa de ansvariga inför rätta. Detta berodde i huvudsak på de 
psykologiska effekterna på offren, vilket förhindrade en snabb utredning. En annan 
viktig egenhet gällde tolkningen av begreppet eftersom det inte fanns någon 
gemensam definition av tortyr. Detta medförde att begreppet kunde tolkas på flera 
olika sätt, eller till och med feltolkas. Samtliga talare underströk att den avgörande 
frågan i förhindrandet av tortyr var att undvika en riskfylld definition.

Ur rättslig synvinkel kunde förbudet mot tortyr inte bli föremål för någon 
inskränkning, eftersom dess tillämpning var föremål för en jus cogens-norm. Det 
borde dessutom vara överlägset den nationella rätten. Förbudet var en bestämmelse 
med allmän verkan (erga omnes) som utan åtskillnad skulle tillämpas på samtliga 
rättssubjekt enligt internationell rätt.

Samtliga talare uppmuntrade det internationella samfundet att upprätta bindande 
normer för förhindrandet av tortyr. FN:s arbetsgrupp mot tortyr hade utarbetat ett 
avancerat dokument som behövde omvandlas till ett bindande dokument.

När det gällde EU:s riktlinjer om tortyr föreslog talarna att kommissionen skulle 
definiera formerna för parlamentets deltagande i genomförandet av riktlinjerna. Detta 
skulle göra det möjligt att utveckla en mer sammanhängande och integrerad ram för 
EU:s åtgärder i tredjeländer, i synnerhet i de fall då medlemsstaterna inte hade 
genomfört dessa riktlinjer på vederbörligt sätt.
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6. Övriga frågor

Turkmenistan

Ordföranden meddelade att delegationen för Centralasien hade beslutat att begära 
tillstånd för en undersökningsresa till Turkmenistan den 19 juni, i avsikt att fastställa 
situationen för de mänskliga rättigheterna innan betänkandet skulle gå till omröstning i 
plenum. Besöket skulle på ett konstruktivt och insynsvänligt sätt underlätta en dialog.

Tanja Cox från Human Rights Watch uttryckte ståndpunkten att ett sådant 
delegationsbesök inte skulle medföra något mervärde för Europaparlamentets 
beslutsfattandeprocess. Hon underströk att situationen för de mänskliga rättigheterna i 
Turkmenistan var sådana att ingen överenskommelse överhuvudtaget skulle kunna 
undertecknas för närvarande. Europaparlamentet borde rösta mot.

Rolf Timans för kommissionen (GD Yttre förbindelser) betonade att kommissionen 
ville reglera denna situation, eftersom Turkmenistan var ett av de få länder som 
saknade juridisk grund för förbindelser. Försvinnande få kontakter hade upprättats 
under den senaste tiden, däribland två rundor om en dialog om mänskliga rättigheter 
på ad hoc-basis (nästa skulle äga rum i juni 2006).

När det gällde situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkmenistan, samt det 
eventuella undertecknandet av interimsavtalet om handel, uttrycktes ett brett stöd för 
ståndpunkten att ändra betänkandet om avtalet genom att lägga till en årlig 
översynsklausul eller en översynsmekanism vid sidan av upphävandeklausulen. En 
sådan klausul skulle kräva att interimsavtalet om handel blev föremål för en årlig 
bedömning när det gällde människorättsfrågor samt medföra ett samråd med 
icke-statliga organisationer och andra. En översynsklausul, snarare än enbart en 
upphävandeklausul, skulle kunna uttyda huruvida Turkmenistan förtjänade en 
överenskommelse med EU beträffande landets isolering. Om parlamentet skulle gå 
vidare med att underteckna detta interimsavtal om handel var det givetvis nödvändigt 
att avtalet åtföljdes av en resolution från Europaparlamentet (ett förslag från 
AFET-utskottet).

Följande yttrade sig: Árpád Duka-Zolyomi och Assunção Esteves.

Diskussion med FN:s generalsekreterares särskilda representant för 
internflyktingar, prof. Walter Kälin

Den särskilda rapportören inrättades 1992, och fick 1994 ett förstärkt mandat som 
förenade humanitärt bistånd och människorättsaspekter. Prof. Walter Kälin 
informerade ledamöterna om statistik och geografisk fördelning när det gällde de 
internflyktingar över hela världen som hade fördrivits på grund av väpnade konflikter, 
brott mot de mänskliga rättigheterna, allmänt våld, naturkatastrofer eller katastrofer 
som vållats av människor. FN:s viktigaste vägledande principer, som är förbundna 
med åtgärder till förmån för denna grupp av människor som inte skyddas av något 
särskilt fördrag eller konvention, är erkännandet av deras rättigheter, att de skall ges 
bättre skydd, att de skall kunna stanna kvar i de egna hemländerna, samt det faktum att 
det huvudsakliga ansvaret för deras öde ligger hos de berörda regeringarna. Dessa 
principer hade erkänts av stats- och regeringscheferna, men behövde integreras på 
nationell nivå.
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Följande yttrade sig: Árpád Duka-Zolyomi, Assunção Esteves och Johan van Hecke.

7. Datum och plats för nästa sammanträde

Underutskottets nästa sammanträde, som skulle anordnas gemensamt av 
AFET-utskottet och DEVE-utskottet, skulle äga rum måndagen den 15 maj kl. 19.00 i 
Strasbourg, och handla om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien, ett år 
efter valet.
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