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ACTA
da reunião de 4 de Maio de 2006, das 15 horas às 18h30

BRUXELAS

A reunião tem início às 15h15 de quinta-feira, 4 de Maio de 2006, sob a presidência de Johan 
Van Hecke, vice-presidente. Hélène Flautre, Richard Howitt e Charles Tannock justificam a 
sua ausência.

1. Aprovação da ordem do dia DROI_OJ (2006)0504_1v01-00

A ordem do dia é aprovada com dois tópicos adicionais no ponto 6.

2. Aprovação da acta da reunião de 13 de Março de 2006

A acta é aprovada.

3. Comunicações do presidente

Missão ad hoc ao Camboja

O presidente dá informações sobre a missão ad hoc ao Camboja, que teve lugar de 18 
a 24 de Abril na sequência da aprovação da resolução do PE em 19 de Janeiro de 
2006. O objectivo da missão ad hoc consistiu na avaliação da situação dos direitos do 
homem naquele país. O presidente da delegação ad hoc, Marc Tarabella participará na 
reunião da subcomissão em 19 de Junho para debater os resultados da visita. Um 
comunicado de imprensa foi distribuído aos membros.

Mugraby

No dia 15 de Abril de 2006, o Supremo Tribunal Militar do Líbano absolveu o Dr 
Muhamad Mugraby das acusações de difamação contra as instituições militares e os 
seus oficiais. O Dr Mugraby foi sujeito a um processo judicial após a sua intervenção 
numa reunião da Delegação para a relação com o Mashreq em 2003 onde denunciou a 
situação de centros de detenção no Líbano.
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Nepal

Após a audição da subcomissão no dia 20 de Fevereiro sobre o Nepal, a situação 
evoluiu rapidamente. O Parlamento foi restabelecido após várias semanas de 
manifestações em prol da democracia; o novo Primeiro-Ministro indigitou o seu 
gabinete. 

O caso de Dr Nour, Egipto

No seguimento da resolução aprovada em 19 de Abril de 2006, o Presidente da 
Assembleia Popular endereçou uma mensagem ao Parlamento Europeu, na qual 
confirmou a legalidade do julgamento. No dia 18 de Maio de 2006, o tribunal de 
recurso emitirá um acordo sobre o caso.

Aspectos externos da política sobre a liberdade, a segurança e a justiça

A AFET solicitou o procedimento de cooperação reforçada para o presente relatório 
em conjunto com a Comissão LIBE (relator Bogdan Klich), que incluirá a migração 
como um dos 5 tópicos a serem discutidos. A AFET atribuiu um relatório ao Grupo 
Socialista. 

A presidente da subcomissão, Hélène Flautre, solicitou um estudo sobre os aspectos 
dos direitos do homem, do asilo e da política da imigração da UE. Na reunião de 19 de 
Junho, a subcomissão procederá a uma troca de pontos de vista sobre o presente 
assunto. 

Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem

No seguimento da Mesa Alargada da AFET em 25 de Janeiro, foi preparado um 
documento de trabalho de modo a dar início ao debate relativo ao conteúdo do quinto 
instrumento, a "Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem", em 
que o Parlamento tem insistido nas suas negociações sobre os novos instrumentos 
financeiros para acção externa. 

No dia 3 de Maio, a Mesa Alargada da AFET solicitou a nomeação de um relator 
(possivelmente Hélène Flautre e Edward McMillan-Scott como co-relatores) para o 
relatório, que está intrinsecamente ligado às negociações sobre os outros quatro 
instrumentos financeiros para as políticas externas.

No tocante ao pedido da subcomissão relativo à autorização para um relatório de 
iniciativa sobre os diálogos e as consultas dos direitos do homem, a Mesa Alargada da 
AFET decidiu pedir autorização para elaborar o relatório em questão apenas após a 
conclusão do processo sobre a IEDDH.

4. Perguntas à Comissão

Os representantes da Comissão respondem às perguntas referentes ao congelamento 
dos bens da organização "Women Awareness Raising Group Red See- Sudan", 
apresentado por Elena Valenciano; sobre Darfur/Sudão, apresentada por Simon 
Coveney; sobre Angola, apresentada por Maria da Assunção Esteves.
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5. Audição pública sobre as directrizes da UE no que respeita à tortura e a 
outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes

A audição teve lugar com a participação do relator especial das Nações Unidas, 
Manfred Nowak, Renate Kicker, membro do Comité para a Prevenção da Tortura do 
Conselho da Europa, Eric Sottas, director da Organização Mundial contra a Tortura, e 
Eric Prokosch, antigo consultor da Amnistia Internacional (autor de um estudo 
encomendado pela subcomissão). Ferdinand Trauttmansdorff usa da palavra em nome 
da Presidência da UE e Rolf Timans em nome da Comissão Europeia.

Intervêm os seguintes deputados: Maria da Assunção Esteves e Árpád Duka-Zolyomi. 

De acordo com as investigações mais recentes, entre 1997 e 2000, 150 países foram 
classificados como países que impõem a tortura e outros tratamentos cruéis e 
degradantes. 

Todos os intervenientes referiram algumas questões importantes que tornam difícil a 
prevenção e a luta contra a tortura. Primeiro que tudo, é muito difícil recolher 
informação sobre os casos e levar as pessoas responsáveis a tribunal. Isto deve-se 
principalmente ao impacto psicológico sobre as vítimas, que impede uma rápida 
investigação. Um segundo ponto importante está ligado à interpretação do conceito, 
uma vez que não existe uma definição comum de tortura, havendo assim 
interpretações incongruentes do mesmo, bem como mal-entendidos. Todos os 
intervenientes salientam que evitar uma definição perigosa é um ponto crucial na 
prevenção da tortura. 

De um ponto de vista jurídico, a proibição da tortura não pode estar sujeita a qualquer 
derrogação, sendo a sua aplicação sujeita a uma norma absoluta (ius cogens). Além 
disso, goza de primazia sobre o direito interno. A proibição em si consiste numa regra 
erga omnes, que vincula sem distinção todos os sujeitos da lei internacional. 

Todos os intervenientes encorajam a comunidade internacional a criar normas 
vinculativas para a prevenção da tortura. O grupo de trabalho das Nações Unidas sobre 
a tortura elaborou um projecto de um documento, que necessita de ser transformado 
num documento vinculativo.

No que diz respeito às orientações da UE em matéria de luta contra a tortura, os 
intervenientes sugerem que a Comissão deve definir as modalidades do envolvimento 
do Parlamento na sua implementação, o que permitiria o desenvolvimento de um 
quadro mais coerente e integrado para a acção da UE para com os países terceiros, em 
particular nos casos em que os Estados-Membros não as aplicam correctamente.

6. Diversos

Turquemenistão

O presidente anuncia a decisão da delegação para as relações com os países da Ásia 
Central de pedir autorização para a realização de uma missão de estudo ao 
Turquemenistão em 19 de Junho com o intuito de verificar a situação dos direitos do 
Homem antes que o relatório seja votado em sessão plenária. A visita deve facilitar o 
diálogo de um modo construtivo e transparente.
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Tanja Cox do "Human Rights Watch" refere que uma visita da delegação não traria 
qualquer benefício ao processo de tomada de decisão do PE. Salienta que a situação 
dos direitos do homem no Turquemenistão é tal, que nenhum acordo deveria ser 
assinado de momento. O PE deveria votar contra. 

Rolf Timans em nome da Comissão (RELEX) salienta que a Comissão gostaria de 
regularizar a situação, uma vez que o Turquemenistão, é um dos raros países sem base 
jurídica para as respectivas relações com a UE. Foram estabelecidos contactos 
mínimos no passado recente, incluindo duas sessões de diálogos sobre os direitos 
humanos numa base ad-hoc (a próxima terá lugar em Junho de 2006). 

Tendo em conta a situação dos direitos do homem no Turquemenistão e a possível 
assinatura do Acordo provisório sobre o comércio, manifestaram-se numerosos apoios 
à metodologia de alteração do relatório sobre o acordo com uma cláusula de balanço 
anual ou um mecanismo de revisão suplementar à cláusula de suspensão. Uma 
cláusula desta natureza requereria que a ITA fosse sujeita a uma avaliação anual das 
questões dos direitos humanos e poderia incluir consultas com ONGs e outras 
organizações. Uma cláusula de revisão, mais do que apenas uma cláusula de 
suspensão, podia permitir analisar se seria melhor para o Turquemenistão a ligação à 
UE ou o isolamento. Obviamente, no caso de o PE proceder à assinatura do presente 
acordo provisório sobre o comércio, terá de ser acompanhado por uma resolução do 
PE (proposta da AFET).

Intervêm os seguintes deputados: Árpád Duka-Zolyomi e Maria da Assunção Esteves.

Troca de pontos de vista com o Prof. Walter Kälin, Representante Especial do 
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre pessoas deslocadas no interior de 
territórios

Em 1994, o relator especial recebeu um mandato reforçado, criado em 1992, que 
estabelece a ponte entre a ajuda humanitária e os aspectos dos direitos humanos. O 
Prof. Walter Kälin informa os membros sobre os números e distribuição geográfica de 
pessoas deslocadas no interior dos respectivos territórios em todo o mundo, por razões 
de conflitos armados, violação dos direitos do homem, violência em geral, desastres 
naturais ou provocados pelo ser humano. Os principais princípios orientadores das 
Nações Unidas inerentes às actividades a favor deste grupo de pessoas, que não estão 
protegidas por nenhum tratado ou convenção especiais, são o reconhecimento dos seus 
direitos, uma melhor protecção, a permanência nos seus próprios países e o facto de 
que a responsabilidade principal sobre o seu destino estar nas mãos dos respectivos 
governos. Estes princípios são reconhecidos pelos chefes de Estado e de governo, mas 
necessitam de ser integrados ao nível nacional.

Intervêm os seguintes membros: Árpád Duka-Zolyomi, Maria da Assunção Esteves e 
Johan van Hecke.

7. Data e local da próxima reunião

A próxima reunião da subcomissão, organizada juntamente com a AFET e a DEVE, 
terá lugar na segunda-feira, 15 de Maio, às 19 horas em Estrasburgo e será abordada a 
questão da situação dos direitos do homem na Etiópia, um ano após as eleições. 
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