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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2006 r., w godz. 9.00 – 13.00
BRUKSELA

Hélène Flautre (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 19 kwietnia 2006 r. o
godz. 9.10.

1.

Przyjęcie projektu porządku dziennego

Projekt porządku dziennego został przyjęty.
2.

Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:
- 4 stycznia 2006 r., środa
- 20 lutego 2006 r., poniedziałek

Protokoły zostały zatwierdzone.
3.

Komunikat przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała posłów, że z uwagi na pierwsze posiedzenia Rady Praw
Człowieka w Genewie, nie można zorganizować wymiany poglądów w sprawie tortur w dniu
19 czerwca, ponieważ eksperci mający wziąć udział w wymianie są w Genewie.
Przypomniała także posłom o dramatycznej sytuacji w Nepalu, której dotyczyła wymiana
poglądów zorganizowana w podkomisji w lutym tego roku. Na koniec przypomniała posłom
o rezolucjach przyjętych podczas ostatniej sesji (w sprawie Białorusi, obozów uchodźców na
Malcie, wyborów na Ukrainie, Iraku i Darfuru) oraz poinformowała posłów, że poprosiła
Sekretariat o przekazywanie co miesiąc informacji o postępowaniu po uchwaleniu
nadzwyczajnych rezolucji.
4.

Wymiana poglądów w sprawie rocznego sprawozdania na temat praw człowieka
na świecie w 2005 r. i polityki UE w tej dziedzinie

Sprawozdawca rozpoczął debatę nad poprawkami oraz poprawkami kompromisowymi i
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ustnymi, które zostały wysłane do posłów i rozdane podczas posiedzenia. Poprawki te, mimo
dużej ilości - 243 – były znacznie mniej kontrowersyjne niż w zeszłym roku. Ponadto
Sekretariat i sprawozdawca starali się doprowadzić do porozumienia w sprawie ogromnej
liczby poprawek kompromisowych i ustnych w celu ułatwienia głosowania. Dzięki kilku
dwustronnym spotkaniom ze sprawozdawcami „cieniami” udało się zmniejszyć różnice zdań.
Przedmiotem dyskusji, w której udział wzięli Hélène FLAUTRE, Elizabeth LYNNE,
Pasqualina NAPOLETANO i María Elena VALENCIANO a także Charles TANNOCK
(zastępujący Simona COVENEY’A, sprawozdawcę pomocniczego), Raül ROMEVA, Milan
HORACEK i Marios MATZAKIS, było przede wszystkim sformułowanie punktów
dotyczących Guantanamo, Chin, Kolumbii oraz specjalnego odniesienia do praw kobiet.
Poruszono także kwestię statusu sprawozdania rocznego oraz statusu ogólnego sprawozdania
rocznego UE na temat praw człowieka i roli Parlamentu w jego sporządzaniu.
Na koniec ze względu na znaczenie tego sprawozdania i fakt, że musi ono zostać zauważone,
jeśli ma wywrzeć jakiś wpływ, sprawozdawca zwrócił się do wszystkich posłów z usilną
prośbą, by dyskusja nad sprawozdaniem odbyła się na posiedzeniu plenarnym w środę 17
maja po południu a nie, jak to zostało przewidziane, podczas sesji wieczornej.
5.

Sprawy różne

Brak.
6.

Termin i miejsce następnego posiedzenia

Następne posiedzenie odbędzie się w czwartek 4 maja 2006 r. w godz. 15.00 – 18.30 w
Brukseli.
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