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Posėdžio, įvykusio 2006 m. gegužės 4 d. 15.00–18.30 val.,
PROTOKOLAS

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2006 m. gegužės 4 d., ketvirtadienį, 15.15 val. Pirmininkauja pirmininko 
pavaduotojas Johan Van Hecke. Hélène Flautre, Richard Howitt ir Charles Tannock 
nedalyvavo.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas. DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

Darbotvarkė buvo patvirtinta, papildžius 6 punktą dviem papildomomis temomis.

2. 2006 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo tvirtinimas.

Protokolas buvo patvirtintas.

3. Pirmininko pranešimai.

Ad hoc misija į Kambodžą.

Pirmininkas pranešė apie ad hoc misiją į Kambodžą, kuri, priėmus 2006 m. sausio 
19 d. EP rezoliuciją, vyko balandžio 18–24 d. Ad hoc misijos tikslas buvo įvertinti 
žmogaus teisių situaciją šioje šalyje. Ad hoc delegacijos pirmininkas Marc Tarabella 
dalyvaus birželio 19 d. pakomitečio posėdyje siekiant aptarti vizito rezultatus. 
Nariams buvo išdalytas spaudos pranešimas.

Mugraby

2006 m. balandžio 15 d. Libano Aukščiausiasis karo tribunolas išteisino Muhamadą 
Mugraby nuo pateiktų kaltinimų dėl šmeižto prieš kariuomenės struktūrą ir jos 
pareigūnus. Muhamad Mugraby buvo teisiamas po to, kai jis 2003 m. Mašreko 
delegacijos posėdyje demaskavo įkalinimo centrų situaciją Libane.
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Nepalas

Po vasario 20 d. vykusio pakomitečio svarstymo dėl Nepalo, situacija pradėjo greitai 
kisti. Kelias savaites skelbus manifestacijas demokratijai Parlamentas vėl pradėjo 
veikti; naujasis ministras pirmininkas suformavo savo kabinetą. 

Dr. Nour byla, Egiptas.

2006 m. balandžio 19 d. priėmus rezoliuciją, Liaudies asamblėjos pirmininkas atsiuntė 
Europos Parlamentui pranešimą, kuriame jis patvirtino teisminio proceso teisėtumą. 
2006 m. gegužės 18 d. Apeliacinis teismas priims bylos sprendimą.

Politikos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo išorės aspektai.

AFET paprašė taikyti sutvirtinto bendradarbiavimo su LIBE komitetu (Bogdan Klich 
pranešėjas) procedūrą šiam pranešimui, nes migracijos klausimas bus įtrauktas kaip 
viena iš 5 svarstomų temų. Socialistų frakcijai buvo pateiktas pranešimas AFET. 

Pakomitečio pirmininkė Hélène Flautre paprašė ištirti ES prieglobsčio ir imigracijos 
politikos žmogaus teisių aspektus. Pakomitetis savo birželio 19 d. posėdyje surengs 
pirmąjį keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu. 

Europos iniciatyva demokratijai ir žmogaus teisėms remti.

Po sausio 25 d. AFET išplėsto biuro buvo parengtas darbo dokumentas siekiant 
pradėti diskusijas dėl naujos penktos priemonės „Europos iniciatyvos demokratijai ir 
žmogaus teisėms remti“ turinio, kurios Parlamentas primygtinai reikalavo derybose 
dėl naujos finansinės priemonės išorės veiksmams. 

Gegužės 3 d. AFET išplėstas biuras paprašė skirti pranešėją (galimai Hélène Flautre ir 
Edwardą McMillan-Scottą kaip pranešėjus) pranešimui, kuris yra glaudžiai susijęs su 
derybomis dėl kitų keturių finansinių priemonių išorės politikos kryptims.

Dėl pakomitečio prašymo leisti parengti pranešimą savo iniciatyva dėl žmogaus teisių 
dialogų ir žmogaus teisių konsultacijų AFET išplėstas biuras nusprendė prašyti 
leidimo parengti tokį pranešimą po to, kai procedūra dėl EIDHR (Europos iniciatyva 
demokratijai ir žmogaus teisėms remti) bus užbaigta.

4. Klausimai Komisijai.

Komisijos atstovai atsakė į Elena Valenciano (Darfūras / Sudanas), Simono Coveney 
(Angola), Assunção Esteves iškeltus klausimus dėl Raudonosios jūros moterų 
informavimo grupės organizacijos turto įšaldymo Sudane.

5. Viešasis svarstymas dėl ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, 
nežmonišku ar žeminančiu elgesiu arba bausmėmis gairių.

Svarstymas vyko dalyvaujant JT specialiajam pranešėjui Manfredui Nowakui, 
Europos Tarybos Kankinimų prevencijos komiteto narei Renate Kicker, Pasaulinės 
organizacijos prieš kankinimą direktoriui (angl. OMCT) Ericui Sottasui ir buvusiam 
organizacijos Tarptautinė amnestija (angl. AI) patarėjui ir pakomitečio užsakyto 
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tyrimo autoriui Ericui Prokoschui. Ferdinand Trauttmansdorff kalbėjo 
pirmininkaujančios valstybės ES atstovų vardu, o Rolf Timans Europos – Komisijos 
vardu.

Kalbėjo šie nariai: Assunção Esteves ir Árpád Duka-Zolyomi. 

Remiantis naujausiais tyrimais, 1997–2000 m. 150 valstybių buvo naudojami 
kankinimai ir kitoks žiaurus ir žeminantis elgesys. 

Visi kalbėjusieji pabrėžė kai kuriuos svarbius klausimus, kurie apsunkina prevenciją ir 
kovą su kankinimais. Pirmiausia yra labai sunku surinkti informaciją apie kankinimų 
atvejus ir pristatyti atsakingus asmenis į teismą. Pagrindinė priežastis, kuri užkerta 
kelią vykdyti greitą tyrimą, yra psichologinis poveikis aukoms. Antra svarbi problema 
yra susijusi su termino aiškinimu, kadangi nėra bendro kankinimų apibrėžimo. Tai 
suteikia galimybę terminą aiškinti netinkamai ir jį suprasti klaidingai. Visi kalbėjusieji 
pabrėžė, kad vengti pavojingų apibrėžimų yra pagrindinis kankinimų prevencijos 
elementas. 

Teisiniu vertinimu kankinimų draudimui negali būti taikomos išimtys, nes jam yra 
taikomos ius cogens normos. Be to, tai taip pat turi atsispindėti vidaus teisėje. Pats 
draudimas yra erga omnes įsipareigojimas, kuris turi būti vienodai taikomas visiems 
tarptautinės teisės subjektams. 

Visi kalbėjusieji skatino tarptautinę bendruomenę kurti privalomąsias kankinimo 
prevencijos normas. JT darbo grupė dėl kankinimo parengė pažangų dokumentą, kuris 
turi būti pakeistas į privalomąjį dokumentą.

Dėl ES kovos su kankinimu gairių kalbėjusieji pasiūlė, kad Komisija turi nustatyti 
Parlamento dalyvavimo įgyvendinant gaires modulius, kurie suteiktų galimybes plėtoti
aiškesnius ir integruotus pagrindus ES veiksmams trečiųjų šalių atžvilgiu, ypač 
tokiems atvejams, kai valstybės narės netinkamai įgyvendina gaires.

6. Kiti klausimai.

Turkmėnistanas

Pirmininkas pranešė delegacijos Centrinei Azijai sprendimą, kuriuo prašoma suteikti 
leidimą vykdyti aplinkybių tyrimo misiją Turkmėnistane birželio 19 d. siekiant 
išsiaiškinti žmogaus teisių situaciją prieš pateikiant balsavimui pranešimą 
plenariniame posėdyje. Vizitas turėtų palengvinti konstruktyviai ir skaidriai vystyti 
dialogą.

Žmogaus teisių stebėtoja Tanja Cox pareiškė savo nuomonę, kad toks delegacijos 
vizitas nesuteiks jokios pridėtinės vertės EP sprendimų priėmimo procesui. Ji pabrėžė, 
kad, remiantis tokia žmogaus teisių situacija Turkmėnistane, dabar joks susitarimas 
neturi būti pasirašomas. EP turi balsuoti „prieš“. 

Rolf Timans, atstovaujantis Komisijai (iš Išorinių santykių generalinio direktorato) 
pabrėžė, kad Komisija nori sureguliuoti situaciją, kadangi Turkmėnistanas yra viena iš 
nedaugelio valstybių, santykiams su kuria nėra teisinio pagrindo. Neseniai buvo 
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užmegzti minimalūs ryšiai, įskaitant du žmogaus teisių dialogų raundus ad hoc 
pagrindu (kitas vyks 2006 m. birželio mėn.). 

Svarstant žmogaus teisių situaciją Turkmėnistane ir galimą Laikinąjį prekybos 
susitarimo pasirašymą, dauguma palaikė požiūrį iš dalies pakeisti pranešimą dėl 
susitarimo įtraukiant kasmetinės peržiūros išlygą arba peržiūros mechanizmą kaip 
papildymą sustabdymo išlygai. Remiantis šia išlyga kiekvienais metais ITA bus 
vertinamas žmogaus teisių klausimų kontekste ir gali būti įtrauktas konsultavimasis su 
NVO ir kitais. Remiantis peržiūros išlyga, o ne tik sustabdymo išlyga, galima 
nustatyti, ar Turkmėnistanas nusipelnė palaikyti santykius su ES, ar būti atsiskyręs. 
Akivaizdu, kad jeigu EP pasirašys šį Laikinąjį prekybos susitarimą, kartu turi būti 
priimta ir EP rezoliucija (AFET pasiūlymas).

Kalbėjo šie nariai: Árpád Duka-Zolyomi ir Assunção Esteves.

Keitimasis nuomonėmis su JT Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu dėl 
viduje perkeltųjų asmenų prof. Walteriu Kälinu.

1992 m. buvo įsteigta specialiojo pranešėjo institucija, o 1994 m. specialusis 
pranešėjas gavo sustiprintą įgaliojimą, apimantį humanitarinės pagalbos ir žmogaus 
teisių aspektus. Prof. Walter Kälin informavo narius apie dėl ginkluotų konfliktų, 
žmogaus teisių pažeidimų, smurto apskritai, gamtinių nelaimių arba žmonių sukeltų 
nelaimių viduje perkeltų asmenų skaičių ir geografinį pasiskirstymą visame pasaulyje. 
Pagrindiniai JT vadovavimosi principai, būdingi šių asmenų grupės, kuri nėra 
saugoma nė vienos specialios sutarties arba konvencijos, rėmimo veiklai, yra jų teisių 
pripažinimas, geresnė apsauga, jų palikimas jų pačių valstybėse ir nuostata, kad 
pagrindinė atsakomybė už jų likimą tenka atitinkamoms valdžios institucijoms. Šiuos 
principus pripažįsta valstybių vadovai ir vyriausybės, bet juos dar reikia integruoti 
nacionaliniu lygiu.

Kalbėjo šie nariai: Árpád Duka-Zolyomi, Assunção Esteves ir Johan van Hecke.

7. Kito posėdžio laikas ir vieta:

Kitas pakomitečio posėdis, kuris bus bendrai organizuojamas su AFET ir DEVE, vyks 
gegužės 15 d., pirmadienį, 19.00 val., Strasbūre, ir jame bus svarstoma žmogaus teisių 
situacija praėjus metams po rinkimų Etiopijoje. 
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