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BRÜSSZEL

Az ülést 2006. április 19-én, szerdán 9.10 órakor Hélène Flautre elnökletével nyitották meg.

1. A napirendtervezet elfogadása

A napirendtervezetet elfogadták.

2. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

- 2006. január 4., szerda
- 2006. február 20., hétfő

A jegyzőkönyveket elfogadták.

3. A z elnök közleményei

Az elnök asszony tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az Emberi Jogok Tanácsának első 
genfi ülése miatt az illetékes szakértők távollétében június 19-én nem folytatható eszmecsere 
a kínzásról. Az elnök asszony továbbá emlékeztette a bizottság tagjait a Nepálban uralkodó 
drámai helyzetre, amelyről az albizottság tavaly februárban eszmecserét folytatott. Végezetül
az elnök asszony emlékeztette a bizottság tagjait az előző ülésen elfogadott állásfoglalásokra 
(Fehéroroszország, máltai menekülttáborok, ukrajnai választások, Irak és Darfur), és 
tájékoztatta a bizottság tagjait a titkársághoz intézett kéréséről, miszerint havi 
rendszerességgel nyújtson tájékoztatást a sürgős állásfoglalások nyomon követéséről.

4. Eszmecsere az emberi jogok 2005-ös világbeli helyzetéről szóló éves jelentésről és 
az EU ezzel kapcsolatos politikájáról

Az előadó vitát kezdeményezett a módosításokról és a bizottság tagjainak elküldött és az 
ülésen kiosztott kompromisszumos és szóbeli módosításokról. A szóban forgó 243 módosítás,
nagy száma ellenére, a tavalyi módosításokhoz képest sokkal kevésbé ellentmondásos. A 
titkárság és az előadó továbbá igyekeztek konszenzust kialakítani jelentős számú 
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kompromisszumos és szóbeli módosítást illetően a szavazás megkönnyítése érdekében. A 
témafelelősökkel tartott néhány kétoldalú találkozó alkalmával sor került az eltérő 
elképzelések egymáshoz közelítésére.

A FLAUTRE, LYNNE, NAPOLETANO és VALENCIANO asszony, valamint TANNOCK 
(aki COVENEY úr helyébe lépett mint témafelelős), ROMEVA, HORACEK és MATZAKIS 
úr jelenlétében folytatott megbeszélés középpontjában mindenekelőtt a Guantanamóról, 
Kínáról és Kolumbiáról szóló bekezdések szövegezése állt, valamint a nők jogaira történő 
külön hivatkozások. Az éves jelentés, valamint ezzel párhuzamosan az emberi jogokról szóló 
általános európai uniós éves jelentés státuszának kérdése is felmerült, továbbá a Parlamentnek 
az utóbbi elkészítésében betöltött szerepét is megvitatták.

Végezetül, tekintettel a szóban forgó jelentés fontosságára és láthatóságára, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy befolyása legyen, az előadó nyomatékosan felkért minden 
bizottsági tagot, hogy a jelentést a tervezett időponttól eltérően a május 17-én, szerdán 
tartandó plenáris ülés délutáni ülésén vitassák meg az esti ülés helyett.

5. Egyéb kérdések

Nem merültek fel.

6. A következő ülés időpontja és helye

A következő ülést 2006. május 4-én, csütörtökön 15.00 és 18.30 óra között tartják
Brüsszelben.
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