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ZÁPIS
ze schůze konané dne 19. dubna 2006 od 9:00 do 13:00

v BRUSELU

Schůze byla zahájena ve středu 19. dubna 2006 v 9:10, předsedala jí Hélène Flautre.

1. Přijetí návrhu pořadu jednání

Návrh pořadu jednání byl přijat.

2. Schválení zápisů ze schůzí, které se konaly ve dnech:

– středa 4. ledna 2006
– pondělí 20. února 2006

Zápisy byly schváleny.

3. Sdělení předsedy

Předsedkyně informovala členy, že kvůli prvnímu zasedání rady pro lidská práva v Ženevě 
není možné zorganizovat výměnu názorů o mučení 19. června, protože příslušní odborníci 
budou v tu dobu v Ženevě. Zároveň členům připomněla dramatickou situaci v Nepálu, o které 
měl podvýbor výměnu názorů v únoru. Nakonec členům připomněla usnesení, která byla 
přijata na minulém zasedání (Bělorusko, uprchlické tábory na Maltě, volby na Ukrajině, Irák a 
Dárfůr), a informovala členy, že požádala sekretariát, aby uveřejňoval každý měsíc informace, 
které navazují na naléhavá usnesení. 

4. Výměna názorů týkající se výroční zprávy o stavu dodržování lidských práv ve 
světě v roce 2005 a o politice EU v této oblasti

Zpravodaj uvedl diskuzi o pozměňovacích návrzích a kompromisních a ústních 
pozměňovacích návrzích, které byly zaslány členům a byly rozdávány během schůze. 
Pozměňovací návrhy – ačkoliv početné – 243 – jsou mnohem méně kontroverzní než v 
loňském roce. Navíc se sekretariát a zpravodaj pokusili docílit shody v případě velkého počtu 
kompromisních a ústních pozměňovacích návrhů, aby se zjednodušilo hlasování. Několik 
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bilaterálních schůzek se stínovými zpravodaji zmenšilo rozdíly. 

Diskuze, které se zúčastnili  paní FLAUTRE, LYNNE, NAPOLETANO a VALENCIANO 
stejně jako pánové TANNOCK (nahradil pana COVENEYHO, stínového zpravodaje), 
ROMEVA, HORACEK, a MATZAKIS, se týkala především znění odstavců o Guantanámu, 
Číne, Kolumbii a specifických odkazů týkajících se práv žen. Vyvstala také otázka statutu 
výroční zprávy v souvislosti s celkovou výroční zprávou EU o lidských právech a úloze 
Parlamentu při jejím navrhnutí. 

Nakonec, vzhledem k důležitosti této zprávy a jejímu zviditelnění, které je nezbytné, aby měla  
nějaký vliv, zpravodaj silně apeloval na všechny poslance, aby zprávu projednali na 
plenárním zasedání ve středu 17. května odpoledne na místo nočního zasedání, jak bylo 
plánováno dříve. 

5. Různé

Pod tímto bodem se nic neprojednávalo.

6. Datum a místo konání příští schůze

Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 4. května 2006 od 15:00 do 18:30 v Bruselu.
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