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EL4SZÓ�

�

Az�Európai�Unió�évr4l�évre�fejleszti�és�fokozza�az�emberi�jogok�világszerte�történ4�el4mozdítására�

és� tiszteletben� tartásának� biztosítására� irányuló� tevékenységeit.� Err4l� a� folyamatos�

elkötelezettségr4l�tanúskodik�az�EU�emberi�jogokról�szóló�ezen,�tizedik�éves�jelentése�is.�Az�emberi�

jogok� el4mozdítása� jelenleg� az� Európai� Unió� küls4� kapcsolatainak� egyik� legjobban� kidolgozott�

vetülete.�

�

E� jelentés� f4� célja� az,� hogy�–�Európán�belül� és� az�Unió�határain�kívül� is� –� a� lehet4� legszélesebb�

közönséget� tájékoztassa� az� Európai� Uniónak� az� emberi� jogok� világszerte� történ4� el4mozdítására�

irányuló�tevékenységeir4l.�

�

A�jelentés�a�2007�júliusától�2008�júniusáig�terjed4�id4szakot�öleli�fel.�Ez�alatt�a�tizenkét�hónap�alatt�

valódi�el4relépés�következett�be�az�emberi�jogok�területén.�

�

Az�Emberi�Jogi�Tanács�reformjának�végrehajtása�és�m3ködési�eljárásainak�elfogadása�lehet4vé�kell,�

hogy� tegye,�hogy�az�ENSZ�ezen�központi�szerve�most�már�az�érdemi�kérdéseknek�szentelhesse�a�

figyelmét.�Ez�a�szerv�az�államok�képvisel4it,�szakért4ket�és�a�civil�társadalom�képvisel4it�tömörít4�

egyedülálló�fórum.�Az�Európai�Unió�teljes�mértékben�elkötelezett�aziránt,�hogy�kifejezésre�juttassa�

álláspontját�az�Emberi�Jogi�Tanácson�belül,�és�segítse�annak�hatékony�m3ködését.�Az�Emberi�Jogi�

Tanács� sikerrel� kezdte� meg�m3ködését,� ugyanakkor� valamennyi� szerepl4,� és� különösen� a�Tanács�

tagállamainak� jóhiszem3�együttm3ködése�szükséges�ahhoz,�hogy�ezen�új� intézmény�képes� legyen�

megbízatása� teljesítésére�és�a�vele� szemben� támasztott� elvárásoknak�való�megfelelésre.�2008�els4�

félévében� sor� került� az� egyetemes� id4szakos� felülvizsgálat� els4� üléseire;� az� Emberi� Jogi� Tanács�

ezen� innovatív� mechanizmusa� a� világ� valamennyi� országa� emberi� jogi� helyzetének� áttekintésére�

szolgál,� és� érdemi� kötelezettségvállalásokat� kíván� meg� valamennyi� államtól� az� emberi� jogok�

védelmének�javítására.�

�

A�halálbüntetés�visszaszorulóban�van.�Ruanda�és�Üzbegisztán�eltörölte�a�halálbüntetést,�és�ezzel�az�

ezt� az� utat� követ4� államok� száma� 135;re� emelkedett.� Az� Egyesült� Államokon� belül� New� Jersey�

állam�volt� az�els4,�amely�1965;ben� jogellenesnek�nyilvánította�a�halálbüntetést.�Az�Európai�Unió�

továbbra� is� elkötelezett� ezen� a� téren.� Üdvözli,� hogy� 104� ország� elfogadta� az� Egyesült� Nemzetek�

Szervezete� 62.� Közgy3lésének� határozatát,� amely� –� a� halálbüntetés� eltörlésének� céljával� –� a�

halálbüntetés�moratóriumára�szólított�fel.�
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Eredményeket� könyvelhetünk� el� a� nemzetközi� igazságszolgáltatás� terén� is.� Jean� Pierre� Bemba� és�

Radovan� Karadžić� elfogása,� valamint� az,� hogy� a� Nemzetközi� Büntet4bíróság� elítélte� Thomas�

Lubangát,�Germain�Katangát�és�Mathieu�Ngudjolót,�a�Kongói�Demokratikus�Köztársaság�háborús�

b3ncselekményekkel� és� emberiség� elleni� b3ncselekményekkel� vádolt� korábbi� hadurait,� jelent4s�

el4relépést�jelent�az�emberi�jogok�súlyos�megsértése�büntetlenségének�megszüntetése�irányában.�Az�

Európai�Unió�támogatja�a�Nemzetközi�Büntet4bíróság�tevékenységét.�

�

Az�EU�folyamatosan�er4síti�az�emberi�jogok�védelmével�kapcsolatos�fellépéseit.�Az�erre�vonatkozó�

iránymutatások� alapján� –� hacsak� lehetséges� –� diplomáciai� démarche;okon� és� nyilatkozatokon�

keresztül� beavatkozik,� amennyiben� egy� személyt� véleménye� vagy� meggy4z4dése� miatt� halára�

ítélnek,� kínoznak,� bebörtönöznek� vagy� ezekkel� fenyegetnek.� Az� EU� különös� figyelmet� fordít� a�

gyermekek� jogainak� el4mozdítására,� és� rövidesen� az� er4szak� n4i� áldozatainak� helyzetére� is�

kiterjeszti�fellépéseinek�körét.�

�

Az� EU� a� válságkezelésben� való� részvétel� során� is� el4mozdítja� az� emberi� jogokat.� Az� EBVP;

m3veletek�tervezése,�végrehajtása�és�értékelése�során�is�nagy�mértékben�figyelembe�veszi�azokat.�

Egyes� ilyen� missziókban� a� n4k� jogaiért� vagy� a� fegyveres� konfliktus� által� érintett� gyermekek�

helyzetéért�felel4s�szakemberek�is�részt�vesznek.�

�

Az� Európai� Unió� –� amellett,� hogy� szükség� esetén� sürg4sen� beavatkozik� az� emberi� jogok�

megsértésének�megel4zése�érdekében�–�a�párbeszédnek�és�az�együttm3ködésnek�kíván�els4bbséget�

biztosítani.�Szoros�együttm3ködés�fenntartására�törekszik�a�civil�társadalom�szervezeteivel.�Az�EU�

jelenleg� több� mint� harminc,� harmadik� országokkal� folytatott� emberi� jogi� párbeszédben� és�

konzultációban� vesz� részt� az� öt� kontinensre� kiterjed4en,� és� e� párbeszédek� és� konzultációk� száma�

gyorsan� n4,� ami� bizonyítja� az� emberi� jogok� kérdésének� a� nemzetközi� kapcsolatokban� betöltött�

egyre�fontosabb�szerepét.�A�tagállamok�által�indított�együttm3ködési�programok�mellett�a�Bizottság�

meger4sítette�a�demokrácia�és�az�emberi�jogok�európai�eszközét,�amelynek�éves�költségvetése�most�

már�majdnem�140�millió�EUR.�

�
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Az�emberi�jogokért�folytatott�küzdelem�hosszú�távra�szóló�feladat.�A�világ�több�régiójának�helyzete�

továbbra� is� aggodalomra� ad� okot:� a� Kongói� Demokratikus� Köztársaságban� háborús� fegyverként�

alkalmazzák�a�nemi�er4szakot,�Dárfúrban�a�nemzetközi�közösség�továbbra�is�azért�küzd,�hogy�véget�

vessen� a� polgári� lakosság� elleni� brutális� cselekményeknek,� Mianmarban� pedig� a� hatóságok�

kegyetlen� elnyomást� alkalmaztak� 2007� szeptemberében,� és� nem� léptek� fel� megfelel4en� a� Nargis�

ciklon�által�okozott�humanitárius�katasztrófával�szemben.�Sri�Lankán�a�hatóságok�és�a�szeparatista�

mozgalmak� közötti� összeütközések� legf4bb� áldozata� a� polgári� lakosság.� Észak;Koreában� és� más�

országokban� továbbra� is� az� emberi� jogokat� semmibe� vev4,� elnyomó� önkényuralmi� rendszer� van�

hatalmon.�

�

Ebben�az�évben,�amikor�az�Emberi�Jogok�Egyetemes�Nyilatkozatának�60.,�a�bécsi�nyilatkozat�15.�és�

az�emberi�jogok�védelmez4ir4l�szóló�ENSZ;nyilatkozat�10.�évfordulóját�ünnepeljük,�emlékeznünk�

kell�arra,�hogy�az�emberi�jogok�ügye�olyan�egyetemes�kérdés,�amely�Európában�vagy�bárhol�máshol�

nem�függhet�egy;egy�állam�belügyeit4l.�A�polgári,�politikai,�gazdasági,�szociális�és�kulturális�jogok�

összessége�oszthatatlan,�e�jogok�egymással�összefüggenek�és�egymást�kölcsönösen�er4sítik.�

�

A� nagyobb� eredményesség� érdekében� az� Európai� Uniónak� tovább� kell� fokoznia� fellépéseinek�

egységességét.�Bízunk� abban,� hogy� ez� a� jelentés� –� amellett,� hogy� információforrásként� szolgál� –�

segíti� annak� mérlegelését� is,� hogy� hogyan� tudjuk� együtt� növelni� fellépéseink� összhangját� és� így�

fokozni�azok�hatékonyságát.�

�

�

Bernard�Kouchner�

Franciaország�külügyminisztere�

az�Európai�Unió�Tanácsának�elnöke�

�

Javier�Solana�

a�közös�kül;�és�biztonságpolitika�f4képvisel4je�

az�Európai�Unió�Tanácsának�F4titkára�

�

Benita�Ferrero;Waldner�

Az�Európai�Bizottság�külkapcsolatokért�és�az�európai�szomszédságpolitikáért�felel4s�biztosa�

�
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1.� BEVEZETÉS�

�

Az� emberi� jogok� tiszteletben� tartása� –� az� alapvet4� szabadságokkal,� a� demokráciával� és� a�

jogállamisággal�együtt�–�az�Európai�Unió�egyik�alapköve.�Emberi�jogok�nélkül�nem�létezhet�tartós�

béke� és� biztonság,� sem� fenntartható� fejl4dés.� Az� EU� meggy4z4dése,� hogy� az� emberi� jogok�

tiszteletben�tartása�a�nemzetközi�közösség�számára�indokoltan�fontos�kérdés�és�nagy�felel4sség.�Az�

EU� ezért� határain� belül� és� kívül� egyaránt� különleges� jelent4séget� tulajdonít� az� emberi� jogok�

tiszteletben�tartásának.�

�

Az�EU�emberi�jogokról�szóló�ezen,�tizedik�éves�jelentése�a�2007.�július�1;jét=l�2008.�június�30;ig�

terjed=�id=szakot�öleli�fel.�Célja�az�Európai�Unió�emberi� jogok�területére�vonatkozó�politikáinak�

és� intézkedéseinek� áttekintése.� A� jelentés� így� megteremti� az� EU� és� a� civil� társadalom� közötti�

kapcsolatokhoz� megkívánt� átláthatóságot� és� láthatóságot.� Emellett�meg� kell� könnyítenie� az� uniós�

fellépés�hatékonyságának�elemzését�és�értékelését1.�

�

A� jelentés� célja,� hogy� bemutassa� az� Európai� Uniónak� az� emberi� jogok� területén� –� harmadik�

országok� vonatkozásában,� többoldalú� szervezetekben� és� adott� tematikus� kérdésekben� –� tett�

fellépéseit.� Nem� állítjuk,� hogy� a� jelentés� minden� szempontra� kiterjedne;� s4t� ellenkez4leg,�

szándékosan� csak� azokra� a� területekre� összpontosít,� amelyeken� az�EU� fellépése� a� legjelent4sebb,�

ezáltal�a�jelentés�könnyebben�olvashatóvá�válik.�

�

Az� EU� számos� eszközzel� rendelkezik� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartásának� világszerte� történ4�

el4mozdítására.� Eddig� hat� iránymutatást� dolgozott� ki:� a� halálbüntetésr4l,� a� kínzásról,� a� harmadik�

országokkal� folytatott� emberi� jogi� párbeszédekr4l,� a� gyermekek� és� a� fegyveres� konfliktusok�

kapcsolatáról,�az�emberi�jogok�védelmez4ir4l,�valamint�az�elmúlt�évben�a�gyermekek�jogairól�szóló�

iránymutatásokat.� Az� EU� 2005;ben� iránymutatásokat� fogadott� el� a� nemzetközi� humanitárius� jog�

el4mozdításáról� is.� Ezeket� az� iránymutatásokat� konkrét� fellépéseken� keresztül� (mint� például� a�

kínzás�elleni�démarche;ok�világméret3�kampánya)�hajtja�végre.�Ahol�az�emberi�jogokat�megsértik,�

ott� az� EU� diplomáciai� démarche;okat� hajt� végre.� Az� EU� számos� harmadik� országgal� tart� fenn�

politikai�vagy�kimondottan�az�emberi�jogokkal�kapcsolatos�párbeszédet�(jelenleg�több�mint�harminc�

emberi� jogi�párbeszéd).�Finanszírozza� továbbá�a�demokrácia�és�az�emberi� jogok�európai�eszközét�

(EIDHR).�

������������������������������������������������������
1� Lásd�az�uniós�fellépések�és�eszközök�hatékonyságának�elemzésének�7.�fejezetét.�
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Ami�a�többoldalú�szervezeteket�illeti,�az�Európai�Unió�tevékenyen�részt�vesz�az�Emberi�Jogi�Tanács�

és� az� Egyesült� Nemzetek� Szervezetének� Közgy3lése� munkájában.� Az� Emberi� Jogi� Tanács� a�

jelentésben�tárgyalt�id4szakban�tartotta�a�6.,�7.�és�8.�rendes�ülését,�valamint�három�rendkívüli�ülést,�

amelyeken�az�emberi�jogoknak�a�megszállt�palesztin�területeken�történ4�megsértésével,�a�mianmari�

emberi� jogi� helyzettel� (az� EU� kérésére),� illetve� az� élelemhez� való� joggal� foglalkozott.� Az� EU�

sikeresen� támogatta� az� egyes� országok� (Haiti,� Szudán,� Burundi,� Libéria,� Észak;Korea,� Mianmar,�

Szomália)� emberi� jogi� helyzetével� foglalkozó� különleges� el4adók,� valamint� egyes� tematikus�

kérdésekkel� (például�az�emberi� jogok�védelme�és�a� terrorizmus�elleni�küzdelem,�az�emberi� jogok�

védelmez4i,� kisebbségek)� foglalkozó� különleges� el4adók� megbízatásának� meghosszabbítását.� Az�

Emberi� Jogi� Tanács� 8.� ülésén� az� EU� kezdeményezte� a� mianmari� –� különösen� a� Nargis� ciklon�

pusztítását� követ4� –� emberi� jogi� helyzetr4l� szóló� határozat� elfogadását,� amely� elítélte� az� emberi�

jogok�mianmari�megsértését,�és�felszólította�Mianmar�kormányát,�hogy�teljes�mértékben�m3ködjön�

együtt�a�nemzetközi�közösséggel,�és�vessen�véget�a�jogsértéseknek.�

�

Az�EU�támogatta�az�egyetemes�id4szakos�felülvizsgálat�elindítását�is�–�az�Emberi�Jogi�Tanács�ezen�

innovatív� mechanizmusa� valamennyi� ország� emberi� jogi� helyzetének� négyévenkénti� áttekintésére�

szolgál,� és� számos� tagállam� vállalta,� hogy� aláveti� magát� a� felülvizsgálatnak.� Az� EU� ezzel�

kapcsolatban�törekszik�annak�biztosítására,�hogy�a�megbeszélések�során�kell4en�figyelembe�vegyék�

a�különböz4�ENSZ;bizottságok�ajánlásait,�valamint�hogy�a�felülvizsgálati�jelentések�elfogadásában�

teljes�mértékben�vegyenek�részt�a�nem�kormányzati�szervezetek.�

�

Az� Egyesült� Nemzetek� Szervezete� Közgy3lésének� 62.� ülésszakán� az� EU� nyilatkozatot�

kezdeményezett,� amelyben� a� Föld� minden� kontinensét� képvisel4� 95� ország� –� a� halálbüntetés�

eltörlésének� céljával� –� a� halálbüntetés�moratóriumára� szólított� fel.�E� kezdeményezést� követ4en� –�

nagy� részben� az�Európai�Unió� és� a� határozat� többi� társszerz4je� által� folytatott� aktív� kampánynak�

köszönhet4en� –� 104� ország� fogadta� el� a� halálbüntetésr4l� szóló� határozatot.� Ez� történelmi� sikert�

jelent� a� halálbüntetés� egyetemes� eltörlése� felé� vezet4� úton.� Az� EU� annak� érdekében� is�

munkálkodott,� hogy� határozatokat� fogadjanak� el� egyes� országok� (Mianmar,� Észak;Korea,� Irán,�

Belarusz)�emberi�jogi�helyzetér4l,�valamint�(a�latin;amerikai�és�karibi�országokkal�együttm3ködve)�

a� gyermekek� jogairól� és� a� gyermekek� elleni� er4szakkal� foglalkozó� különleges� képvisel4�

megbízatásának�létrehozásáról.�

�
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Az�Európai�Unió�egyedülálló�helyet�tölt�be�a�világban,�és�ennek�következtében�különösen�szilárdan�

elkötelezett� az�emberi� jogok�védelme�és�el4mozdítása� iránt.�A� jogsértések�áldozatai�azt�várják�az�

EU;tól,� hogy� segítsen� véget� vetni� az� 4ket� nap� mint� nap� sújtó� igazságtalanságoknak.� Az� emberi�

jogok�védelmez4i�az�emberi�jogok�el4mozdítására�irányuló�szakadatlan�er4feszítéseik�támogatását�

várják� az� EU;tól.� Ez� a� jelentés� azt� mutatja,� hogy� az� Európai� Unió� arra� törekszik,� hogy� –�

folyamatosan�megújuló�er4feszítések�révén�és�a�rendelkezésére�álló�számos�eszközt�felhasználva�–�

megfeleljen�ezeknek�az�elvárásoknak.�

�

2.� U�IÓS�ESZKÖZÖK�ÉS�KEZDEMÉ�YEZÉSEK�HARMADIK�ORSZÁGOKBA��

�

2.1.� Együttes�fellépések,�közös�álláspontok�és�válságkezelési�mIveletek�

�

Ez�a�szakasz�áttekinti�a�jelentésben�tárgyalt�id4szakban�hatályban�lév4�együttes�fellépéseket,�közös�

álláspontokat�és�válságkezelési�m3veleteket,�és�friss�információkat�közöl�azokról.�

�

Az� együttes� fellépések� olyan� konkrét� helyzetekre� vonatkoznak,� ahol� az� Unió� fellépését�

szükségesnek� ítélik.� A� jelentésben� tárgyalt� id4szak� során� az� EU� számos,� az� emberi� jogok�

szempontjából�lényeges�együttes�fellépést�fogadott�el.�Az�említett�együttes�fellépések�els4sorban�az�

EU�különleges�képvisel4inek� (EUKK;k)�kinevezésére,� valamint�polgári� és�katonai�válságkezelési�

m3veletekre�vonatkoztak.�

�
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Az�Európai�Uniónak�a�jelentés�tárgyát�képez=�id=szakban�hivatalban�lév=�tizenegy�különleges�

képvisel=je�a�következ=�régiókért�felel=s:�

�� Afganisztán�(Francesc�Vendrell,�kinevezték�2002.�június�25;én)2,�

�� az�Afrikai��agy�Tavak�régiója�(Roeland�van�de�Geer,�kinevezték�2007.�február�15;én)3,�

�� Afrikai�Unió�(Koen�Vervaeke,�kinevezték�2007.�december�6;án)4,�

�� Bosznia;Hercegovina�(Miroslav�Lajčák,�kinevezték�2007.�június�18;án)5,�

�� Közép;Ázsia�(Pierre�Morel,�kinevezték�2006.�október�5;én)6,�

�� Koszovó�(Pieter�Feith,�kinevezték�2008.�február�4;én)7,�

�� Macedónia�Volt�Jugoszláv�Köztársaság�(Erwan�Fouéré,�kinevezték�2005.�október�17;én)8,�

�� Közel;Kelet�(Marc�Otte,�kinevezték�2003.�július�14;én)9,�

�� Moldova�(Mizsei�Kálmán,�kinevezték�2007.�február�15;én)10,�

�� Dél;Kaukázus�(Peter�Semneby,�kinevezték�2006.�február�20;án)11�és�

�� Szudán�(Torben�Brylle,�kinevezték�2007.�április�19;én)12.�

�

A�közös�álláspontok�els4sorban�korlátozó�intézkedésekre�vonatkoznak,�amelyeket�vagy�az�ENSZ�

Biztonsági� Tanácsának� határozatában� el4írt� kötelezettséget� követ4en� vagy� az� EU� autonóm�

intézkedéseként�léptetnek�életbe.�A�szankciókat�a�KKBP�konkrét,�az�EUSz.�11.�cikkében�foglalt�–�

az� emberi� jogok� és� az� alapvet4� szabadságok� tiszteletben� tartásának,� valamint� a� demokrácia,� a�

jogállamiság�és�a� jó�kormányzás�elvének�el4mozdítását�magukban�foglaló,�de�nem�csupán�ezekre�

korlátozódó�–�célkit3zéseinek�végrehajtása�során�alkalmazzák.�

�

������������������������������������������������������
2� A�Tanács�2002.�június�25;i�2002/496/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�167.,�2002.6.26.,�12.�o.�
3� A�Tanács�2007.�február�15;i�2007/112/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�46.,�2007.2.16.,�79.�o.�
4� A�Tanács�2007.�december�6;i�2007/805/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�323.,�2007.12.8.,�45.�o.�
5� A�2007.�június�18;i�2007/427/KKBP�tanácsi�határozat,�HL�L�159.,�2007.6.20.,�63.�o.�
6� A�2006.�október�5;i�2006/670/KKBP�tanácsi�határozat,�HL�L�275.,�2006.10.6.,�65.�o.�
7� A�Tanács�2008.�február�4;i�2008/123/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�42.,�2008.2.16.,�88.�o.�
8� A�Tanács�2005.�október�17;i�2005/724/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�272.,�2005.10.18.,�26.�o.�
9� A�Tanács�2003.�július�21;i�2003/537/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�184.,�2003.7.23.,�45.�o.�
10� A�Tanács�2007.�február�15;i�2007/107/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�46.,�2007.2.16.,�59.�o.�
11� A�Tanács�2006.�február�20;i�2006/121/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�49.,�2006.2.21.,�14.�o.�
12� A�2007.�április�19;i�2007/238/KKBP�tanácsi�határozat,�HL�L�103.,�2007.4.20.,�52.�o.�
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Az� Európai� Unió� az� autonóm� szankciók� és� az� ENSZ;szankciókhoz� f3zött� európai� uniós�

kiegészítések� alkalmazása� során� továbbra� is� eljárásainak� javítására� törekszik,� szem� el4tt� tartva�

különösen� a� méltányos� tárgyaláshoz� való� jogra� vonatkozó� kötelezettségeket,� az� indokolás�

kötelezettségét,�valamint�a�hatékony�bírósági�védelemhez�való�jogot.�

�

Válságkezelési�mIveletek:�emberi�jogi�kérdések�és�konfliktusmegel=zés�

�

A� konfliktusmegel=zés� terén� az� EU� továbbra� is� fejlesztette� a� rövid� és� hosszú� távú� megel4zés�

eszközeit.� Az� „Éves� jelentés� az� Európai� Uniónak� a� konfliktusmegel�zés� keretében� végzett�

tevékenységér�l,� beleértve� az� er�szakos� konfliktusok� megel�zésére� irányuló� EU�program�

végrehajtását�is”�cím3�dokumentum�bemutatja�az�e�téren�elért�el4rehaladást13.�

�

A� válságkezelési� m3veletek� összefüggésében� egyre� nagyobb� jelent4ség3ek� az� emberi� jogi�

kérdések� –� beleértve� a� nemek� közötti� egyenl=ség� és� a� fegyveres� konfliktus� által� érintett�

gyermekek�kérdését� –,� amelyek� továbbra� is� valamennyi� EBVP;m3velet/misszió� tervezésében� és�

lebonyolításában,� valamint� utólag,� a� tanulságok� értékelésekor� is� rendszeresen� helyet� kaptak.� E�

kérdések� tekintetében� szorosabb� volt� az� együttm3ködés� EUKK;kkal� is,� akiknek� a� megbízatása�

konkrét� rendelkezéseket� tartalmaz� az� emberi� jogok,� a� nemek� közötti� egyenl4ség� és� a� fegyveres�

konfliktus� által� érintett� gyermekek� kérdéseinek� kezelésér4l.� Több� EBVP;m3veletben/misszióban�

most�már�a�nemek�közötti�egyenl4ség�kérdésével�foglalkozó�szakért4k�is�részt�vesznek.�Az�EUFOR�

Tchad/RCA�m3veletben�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�foglalkozó,�a�m3veleti�f4parancsnokságba�

kinevezett� tanácsadó� többek�között�a�nemekkel�kapcsolatos�kérdésekre�vonatkozó�képzést� folytat,�

és� az� ellen4rzésre� és� a� jelentéstételre� szolgáló� átfogó� struktúrát� javasolt.� Az� EULEX� Kosovo�

misszió� az� emberi� jogokkal� és� a� nemek� közötti� egyenl4ség� kérdésével� foglalkozó� egységgel�

rendelkezik,� amely� nemcsak� azt� biztosítja,� hogy� az� EULEX� Kosovo� m3velethez� kapcsolódó�

politikák� és� határozatok� megfeleljenek� az� emberi� jogokkal� és� a� nemek� közötti� egyenl4séggel�

kapcsolatos� normáknak,� hanem� biztosítja� a� magatartási� kódex� feltételezett� megsértéseihez�

kapcsolódó,�harmadik�felekt4l�származó�valamennyi�panasz�fogadását�is.�Az�EUSEC�RD�Congo�és�

az�EUPOL�RD�Congo�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�foglalkozó�közös�tanácsadóval,�valamint�az�

emberi� jogok� /� a� fegyveres� konfliktus� által� érintett� gyermekek� kérdésével� foglalkozó� szakért4vel�

rendelkezik,� az� EUPOL� Afghanistan� missziónak� a� nemek� közötti� egyenl4séggel� foglalkozó�

tanácsadója�pedig�az�afgán�nemzeti�rend4rségen�belül�nyújt�tanácsadást�az�afgán�hatóságok�részére�

a�nemek�közötti�egyenl4ségre�vonatkozó�politikával�kapcsolatban.�

������������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�
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Az� emberi� jogok� és� a� nemek� közötti� esélyegyenl4ség� kérdésének� az� EBVP;n� belüli� általános�

érvényesítésével� kapcsolatos� dokumentumok� gy3jteményét� –� amelynek� elkészítését� az� EBVP;

missziók� és� ;m3veletek� jöv4beni� tervezését� és� lebonyolítását,� valamint� képzési� célokat� szolgáló�

referenciaeszközként� a� PBB� ajánlotta� 2007� júniusában� –� a� min4sítés� által� feloldott� változatban14�

közzétették� (2008� júniusában)� (a� hármas� elnökség� [Németország,� Portugália,� Szlovénia]�

er4feszítéseinek�eredményeként).�

�

Továbbra�is�hangsúlyt�kapott�a�nemek�közötti�egyenl=ség�érvényesítésének�fontossága,�valamint�

az� 1325.� sz.� ENSZ� BT;határozat� és� a� vonatkozó� uniós� dokumentumok� végrehajtására� tett�

er4feszítések�fokozása,�különösen�a�több�kézzelfogható�helyszíni�eredmény�felmutatása�érdekében.�

A� szlovén� elnökség� alatt� „A� n4k� és� a� fegyveres� konfliktusok� területét� érint4� uniós� reagálás�

fokozása”�címmel�tanulmány�készült�ebben�a�kérdésben.�

�

A�fegyveres�konfliktus�által�érintett�gyermekekkel�kapcsolatos�kérdések�és�az�1612.�sz.�ENSZ�BT;

határozat� további� végrehajtása� tekintetében� „A� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekek�

kérdésével�kapcsolatos�uniós�reagálás�fokozása”�címmel�a�szlovén�elnökség�megbízásából�készített�

tanulmány,� valamint� „A� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekek� védelmének� az� EBVP;

m3veletekbe� való� integrálására� szolgáló� ellen4rz4� lista”� cím3� tanácsi� dokumentum� konkrét�

módosításai�és�kérd4ív�alapján�elvégzett�felülvizsgálata�külön�hangsúlyt�helyeztek�a�lista�helyszínen�

történ4�végrehajtásának�további�er4sítésére15.�

�

Válságkezelés:�operatív�tevékenységek�

�

A�jelentésben�tárgyalt�id4szakban�a�válságkezelés�területén�folytatott�operatív�tevékenységek�mind�

polgári,� mind� katonai� területen� tovább� b4vültek.� Az� EU� polgári� és� katonai� missziók� széles� körét�

hajtja� végre� három� kontinensen,� amelyek� feladatai� a� békefenntartástól� a� békefolyamat�

végrehajtásának� ellen4rzésén� keresztül� a� katonai,� rend4ri,� határ4rizeti� és� a� jogállamisággal�

kapcsolatos�kérdésekben�való� tanácsadásig�és�segítségnyújtásig� terjednek.�További�missziók�aktív�

el4készítése�van�folyamatban.�

�

������������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Lásd�a�4.4.�fejezetet:�A�gyermekek�és�a�fegyveres�konfliktusok.�
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Közel;Kelet�–�Közép;Ázsia�

�

A� demokrácia,� az� emberi� jogok� és� a� jogállamiság� el4mozdítása� az� EU� Irakkal� fenntartott�

kapcsolatainak� kulcsfontosságú� területei.� Az� EU� az� integrált� iraki� jogállamiság;misszió�

(EUJUST�LEX)�révén�2005�júliusa�óta�72�tanfolyamot�és�12�munkatapasztalat�szerzését�szolgáló�

kiküldetést� valósított�meg�az�uniós� tagállamokban�az� iraki� rend4ri� er4k,� igazságügyi�dolgozók�és�

büntetés;végrehajtási� szervek� több� mint� 1650� vezet4� beosztású� tisztvisel4je� részére.� A� 2006.� évi�

els4� meghosszabbítást� követ4en� az� EU� 2007� végén� úgy� határozott,� hogy� 2009.� június� 30;ig�

ismételten� meghosszabbítja� a� misszió� id4tartamát,� amelynek� során� megközelít4leg� 2� 000� iraki�

személy�részesül�képzésben.�Az�EU�valószín3leg�feltárja�majd�annak� lehet4ségeit,�hogy�országon�

belüli�tevékenységekkel�b4vítse�ki�a�misszió�tevékenységét.�

�

Francesc�Vendrell,�afganisztáni�EUKK;�2008.�augusztus�31;én�lemondott.�Az�új�EUKK;t,�Ettore�

Francesco� Sequi;t,� 2008.� szeptember� 1;jén� nevezték� ki16.� 2009.� február� 28;ig� tartó� megbízatása�

során�feladata,�hogy�hozzájáruljon�az�EU–Afganisztán�együttes�nyilatkozat,�az�Afganisztánnal�való�

együttm3ködési� megállapodás,� valamint� az� egyéb� vonatkozó� ENSZ;határozatok� végrehajtásához.�

F4�célkit3zése�–� a�biztonság�és� a� stabilizáció,� a� felel4sségteljes�kormányzás,� az� igazságügyi� és� a�

biztonsági� ágazat� reformja,� az� emberi� jogok,� a� demokratizálás� és� az� átmeneti� igazságszolgáltatás�

fokozott� figyelemmel� kísérése� mellett� –� a� demokratikus,� felel4s� és� fenntartható� afgán� állam�

létrehozásának�el4segítése.�

�

Az�emberi�jogok�Afganisztánban� tapasztalható�megsértésének�jelenlegi�és�múltbeli�büntetlensége�

továbbra�is�aláássa�a�„hiteles�és�hatékony”�rend4rség�megteremtésére�tett�er4feszítéseket�is.�Amint�

azt�az�EUPOL�AFGHA�ISTA��m3veleti�koncepciója�meghatározza,�az�afgán�nemzeti�rend4rség�

reformjának� egyik� célkit3zése� a� nemzetközi� emberi� jogi� szabályok� intézményes� tiszteletben�

tartásának�és�betartásának�biztosítása,�valamint�az�Afganisztáni�Független�Emberi�Jogi�Bizottsággal�

(AIHRC)�való�együttm3ködés.�Ezért�a�misszió�egyik�stratégiai�célkit3zése�az,�hogy�a�nemzetközi�

normákkal� összhangban� segítse� és� támogassa� egy� olyan� rend4rség� kialakítását,� amely� a� polgárok�

bizalmát�élvezi,� a� jogállamiság�keretében� feddhetetlenül�m3ködik,�és� tiszteletben� tartja�az� emberi�

jogokat.�Az�emberi�jogi�szempontokat�az�EUPOL�más�stratégiai�céljaiba�is�beépítették.�

�

������������������������������������������������������
16� A�Tanács�2008.�július�24;i�2008/612/KKBP�együttes�fellépése,�HL�L�197.,�2008.7.25.,�60.�o.�
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A� misszió� kabuli� parancsnokságára� emberi� jogi� tanácsadót� neveztek� ki.� Kidolgozták� a� misszió�

emberi� jogi� cselekvési� tervét.� Februárban� felmérést� végeztek� a� Kabul� mellé� telepített� rend4rségi�

tanácsadók�körében,�és�ez�szolgált�alapul�annak�további� tervezéséhez,�hogy�hogyan�integrálják�az�

emberi� jogi�szempontokat�az�EUPOL�vidéken�folytatott� tevékenységeibe.�Az�EUPOL�emberi� jogi�

tanácsadója� a� büntet4joghoz� kapcsolódó� kérdésekben� szorosan� együttm3ködik� az� EUPOL�

jogállamisági� csoportjával� is� annak� érdekében,� hogy� a� rend4rségi� törvény� módosításainak�

felülvizsgálata,� valamint� az� emberrablás� és� embercsempészet� elleni� küzdelemr4l� szóló�

törvénytervezet� és� a� büntet4eljárási� törvény� felülvizsgálata� során� biztosítsa� a� nemzetközi� emberi�

jogi�normáknak�való�megfelelést.�Az�EUPOL�az� intézményi�struktúrák�és�az� intézmények�közötti�

emberi� jogi�együttm3ködés�kialakítása�érdekében�stratégiai�szinten�együttm3ködik�a� legfontosabb�

nemzetközi� és� afgán� partnerekkel� (UNAMA,� UNICEF,� UNODC,� IOM,� Afganisztáni� Független�

Emberi�Jogi�Bizottság�[AIHRC],�belügyminisztérium�és�más�minisztériumok).�

�

Az� Európai� Unió� palesztin� területeken� folytatott� rend=ri� missziója� (EUPOL� COPPS)� újra�

megkezdte� az� együttm3ködést� a� palesztin� polgári� rend4rséggel� (PCP),� számos� 2006;ban�

befagyasztott� támogatási�projektet�átalakított,�és� folyamatosan�fokozza�a� legfontosabb�nemzetközi�

tárgyalópartnerként� és� a�PCP;nek�nyújtott� támogatások� f4�koordinátoraként�betöltött� szerepét.�Az�

EU� a� 2007� novemberében� elfogadott� cselekvési� stratégia� alapján� 2008� júniusában� jóváhagyta� a�

misszió�tevékenységeinek�a�büntet4�igazságszolgáltatási�ágazatra�való�kiterjesztését.�A�2008.�június�

24;i�berlini�konferencia�meger4sítette�a�nemzetközi�adományozóknak�a�PCP�és�az�EUPOL�COPPS�

számára�nyújtott�támogatását,�és�a�támogatások�jelent4s�részét�kifejezetten�a�PCP�által�a�misszióval�

együttm3ködésben�kidolgozott�projektek�végrehajtására�különítették�el.�

�

Azt�követ4en,�hogy�a�Hamász�2007�júniusában�átvette�a�hatalmat�a�Gázai;övezetben,�az�EUBAM�

Rafah17�nem�tért�vissza�a�rafahi�határátkel4helyre,�de�a�misszió�teljes�id4tartama�alatt�készenlétben�

áll.�Egyiptom�2008;ban�tárgyalásokat�kezdett�a�rafahi�határátkel4hely�újranyitásáról,�de�nem�tudott�

megállapodást� elérni� a� Fatah,� a� Hamász� és� Izrael� között.� A� megváltozott� operatív� helyzetre�

tekintettel�a�misszió�létszámát�18�f4s�nemzetközi�személyzetre�csökkentették,�de�abban�az�esetben,�

ha� a� politikai� és� biztonsági� feltételek� teljesülnek,� a� misszió� rövid� id4n� belül� ismét� a� rafahi�

határátkel4helyre�telepíthet4.�

�

������������������������������������������������������
17� http://www.eubam;rafah.eu/portal/�
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Afrika�

�

A�1778�(2007)�sz.�ENSZ�BT;határozatnak�megfelel4en,�amely� többdimenziós�jelenlét�kialakítását�

hagyta� jóvá� Csádban� és� a� Közép;afrikai� Köztársaságban,� továbbá� felhatalmazta� az� Európai�

Uniót,�hogy�biztosítsa�ennek�katonai�elemét,�az�EU�2008.�január�28;án�megkezdte�áthidaló�katonai�

m3veletét�Kelet;Csádban�és�a�Közép;afrikai�Köztársaság�északkeleti�részén�(EUFOR�Tchad/RCA).�

Ezt� a�m3veletet� az� európai� biztonság;� és� védelempolitika� keretében,� a� kezdeti�m3veleti� képesség�

bejelentését4l�(2008.�március�15.)�számított�egy�éven�keresztül�folytatják.�

�

Az�EUFOR�Tchad/RCA�telepítése�konkrét�példája�az�EU�azon�kötelezettségvállalásának,�amelynek�

célja,�hogy�tevékenyen�el4segítse�a�biztonsági�helyzet�javulását�a�régióban,�f4ként�Kelet;Csádban�és�

a� Közép;afrikai� Köztársaság� északkeleti� részén� azáltal,� hogy� hozzájárul� a� menekültek� és� a�

lakóhelyüket� elhagyni� kényszerült� személyek� védelméhez,� megkönnyíti� a� humanitárius�

segítségnyújtás�célba�juttatását,�a�Kelet;Csád�stabilizálását�kísér4�bizottsági�program�(„Programme�

d'Accompagnement�à�la�Stabilisation�de�l'Est�du�Tchad”)�támogatásával�segíti�mindazon�feltételek�

megteremtését,� amelyek�ahhoz�szükségesek,�hogy�a� lakóhelyüket�elhagyni�kényszerült� személyek�

önkéntesen� visszatérjenek� lakóhelyükre,� továbbá� hozzájárul� a� MINURCAT� m3ködési�

biztonságának� és� szabadságának� garantálásához.� Megbízatásának� teljesítése� során� az� EUFOR�

Tchad/RCA� továbbra� is� pártatlan,� semleges� és� független� módon� jár� el.� Csád� és� a� Közép;afrikai�

Köztársaság�kormánya�üdvözölte�a�m3velet�telepítését.�

�

Az�Európai�Unió�következetesen�kinyilvánítja�a�Kongói�Demokratikus�Köztársaságban�(KDK)�

zajló� átmeneti� folyamat� iránti� támogatását.� A� Tanács� 2007.� február� 15;én� Roeland�Van�De�Geer�

személyében�az�Afrikai�Nagy�Tavak�régiójáért�felel4s�új�EUKK;t�nevezett�ki.�Az�EUKK�a�régióban�

végrehajtott�gyakori�missziói�során�rendszeresen�és�hangsúlyosan�felveti�az�emberi�jogi�kérdéseket.�

�

A�korábbi�(2007.�június�30;án�befejezett)�EUPOL�Kinshasa�missziót�követ4en�az�EU�(2007.�július�

1;jén)� –� a� biztonsági� ágazat� reformja� rend4rségi� vonatkozásainak� és� az� igazságszolgáltatás�

területével�való�kapcsolatainak�támogatása�érdekében�–�elindította�az�EUPOL�RD�Congo�missziót.�

Az�EUPOL�RD�Congo;t� további�egy�évvel�meghosszabbították,�és�az�ország�keleti� részében�való�

jelenlétet�is�tervezik.�

�
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Az� EUSEC� RD� Congo� –� 2008.� június� 30;án� véget� ért� megbízatásának� megfelel4en� –� folytatta�

tevékenységét�és�er4feszítéseit�a�biztonsági�ágazat�reformja,�valamint�a�lefegyverzés,�leszerelés�és�

újrabeilleszkedés� területén.� A� katonai� igazgatás� megújítása� tekintetében� a� misszió� folytatta� a�

fegyveres�er4k�személyi�állományának�biometrikus�eszközökkel� történ4�számbavételét.�A� fizetési�

láncra� vonatkozó� projekt� valódi� eredményeket� ért� el,� különösen� a� katonák� megemelt� fizetésének�

jobb�folyósítása�terén.�Így�most�ésszer3�célkit3zés�a�felel4sségnek�a�kongói�közigazgatásra�történ4�

fokozatos,�2009�júniusáig�megvalósuló�átruházása.�

�

A� nairobi� közlemény� és� a� Kivu;tavi� tartományokra� vonatkozó� gomai� kötelezettségvállalási�

dokumentumok� aláírását� követ4en� az� ország� keleti� részén� némileg� javult� a� biztonsági� helyzet.� E�

közelmúltbeli� siker� egyel4re� még� törékeny� voltát� az� emberi� jogok� fegyveres� csoportok� általi�

folyamatos� megsértése� és� a� büntetlenség� általános� volta� is� mutatja.� Ennek� ellenére� az� elért�

eredmények�egy�olyan� folyamat�kezdetét� jelentik,�amely� a� tartós�béke�megteremtéséhez�vezethet.�

Az�EUSEC�RD�Congo�e� tekintetben� támogatást�nyújtott�az�Afrikai�Nagy�Tavak�régiójáért� felel4s�

EUKK�számára�az�ezen�folyamatok�fenntartását�célzó�er4feszítései�során.�

�

Az� együttes� fellépés� 2008.� február� 12;i,� Tanács� általi� elfogadását,� valamint� a� tervezési�

dokumentumok� ezt� követ4� (a� m3veleti� koncepció� február� 12;i� és� a� m3veleti� terv� június� 5;i)�

jóváhagyását� követ4en� 2008.� június� 16;án� elindították� az� Európai� Uniónak� a� Bissau;guineai�

Köztársaság� biztonsági� ágazatának� reformját� támogató� misszióját,� amelynek� megbízatása�

2009.�május�végéig�tart.�A�stratégiai�célkit3zés�egy�olyan�önfenntartó�biztonsági�ágazat�kialakítása,�

amely�képes�megfelelni� a� társadalom�biztonsági� szükségleteinek�–�beleértve�a� szervezett�b3nözés�

elleni�küzdelmet�is�–,�összeegyeztethet4�a�demokratikus�normákkal�és�a�felel4sségteljes�kormányzás�

elveivel,�valamint�hozzájárul�Bissau;Guinea�stabilitásához�és�tartós�fejl4déséhez.�

�

A� misszió� a� Bissau;guineai� biztonsági� ágazat� reformjához� kapcsolódó� tanácsadást� és�

segítségnyújtást�biztosít�a�helyi�hatóságok�részére�annak�érdekében,�hogy�hozzájáruljon�a�biztonsági�

ágazat� reformjára� irányuló� nemzeti� stratégia� végrehajtásához� szükséges� feltételeknek� az� egyéb�

uniós,� nemzetközi� és� kétoldalú� szerepl4kkel� szoros� együttm3ködésben� való� megteremtéséhez,�

valamint� hogy� el4segítse� a� kés4bbi� adományozói� kötelezettségvállalásokat.� A� misszió� –� rend4ri,�

igazságügyi�és�katonai�szakértelem�teljes�kör3�bevonásával�–�átfogó�megközelítést�alkalmaz.�

�

A�Bissau;guineai�biztonsági�ágazat�reformjának�sikeres�végrehajtása�a�nemzetközi�közösség�által�a�

finanszírozásra� és� az� er4forrásokra� vonatkozóan� tett� kötelezettségvállalásoktól,� valamint� a� helyi�

hatóságoknak� a� biztonsági� ágazat� reformja� végrehajtásának� el4mozdítására� irányuló�

elkötelezettségét4l�függ�majd.�
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Az� EU� 2007� végéig� folytatta� az� Afrikai� Uniónak� a� szudáni� Dárfúr� térségében� tevékenyked4�

missziója�(AMIS)�számára�biztosított�polgári;katonai�támogató�fellépést.�Ennek�keretében�az�EU�

technikai,� tervezési� és�vezetési� támogatás� révén� az�AMIS� teljes�parancsnoklási� rendjében�katonai�

segítségnyújtást� biztosított.� Az� afrikai� békeprogramon� keresztül� vagy� kétoldalú� formában�

megvalósuló�pénzügyi�támogatást,�valamint�logisztikai�támogatást�is�nyújtott,�beleértve�a�stratégiai�

légi� közlekedés� biztosítását� is.� Ezen� kívül� az� EU� adta� a� dárfúri� békeszerz4désben� meghatározó�

szerepet�játszó�t3zszüneti�bizottság�alelnökét,�valamint�számos�katonai�megfigyel4t�is�rendelkezésre�

bocsátott.�Az�uniós�rend4rtisztek�továbbra�is�kulcsfontosságú�szerepet�töltöttek�be�az�AMIS�polgári�

rendészeti� kapacitásának� kialakításában� az� AMIS� parancsnoklási� rendje� és� a� helyszínen� szolgáló�

rend4rtisztek�számára�nyújtott�támogatás,�tanácsadás�és�képzés�révén.�Az�EU�továbbra�is�támogatta�

az� Afrikai� Unió� rendészeti� kapacitásának� kialakítását,� és� egy� rend4ri� egységnek� az� AU� addisz;

abebai�titkárságán�való�felállítását.�

�

Az�ENSZ�Biztonsági�Tanácsa�2007.�július�31;én�(az�1769.�sz.�határozattal)�engedélyezte�az�ENSZ–

AU�dárfúri�vegyes�m3velet�(UNAMID)�telepítését,�amely�a�béketeremt4�m3veletek�meger4sítését�

szolgáló� háromszakaszos� megközelítés� utolsó� eleme.� Az� UNAMID� 2008.� január� 1;jén� átvette� az�

AMIS� hatáskörét� (és� az� AMIS� beépült� az� UNAMID;ba).� Az� AMIS;t� támogató� európai� uniós�

polgári;katonai� támogató� fellépés� 2007.� december� 31;én� –� a� 2007.� július� 1;jei,� ötödik� féléves�

meghosszabbítást� követ4en� –� (a� 2007/887/KKBP�együttes� fellépés18� hatályon� kívül� helyezésével)�

befejez4dött.�

�

������������������������������������������������������
18� HL�L�346.,�2007.12.29.,�28.�o.�
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A� szudáni� EUKK,� Torben� Brylle� (kinevezték� 2007.� április� 19;én,� 2007/238/KKBP� tanácsi�

határozat19,� valamint� a� 2007/108/KKBP20,� 2007/809/KKBP21� és� 2008/110/KKBP� együttes�

fellépés22)�munkája� továbbra� is� három�kulcsfontosságú� területre�összpontosít:� a�dárfúri� konfliktus�

politikai� rendezése,� e� tekintetben� a� szudáni� felek,� az� AU� és� az�ENSZ� segítése;� az� AMIS� részére�

nyújtott� európai� uniós� támogatás� maximális� hatékonyságának� és� láthatóságának� biztosítása;�

valamint� az� átfogó� békeszerz4dés� (CPA)� végrehajtásának� el4segítése� Szudánban.� Az� EUKK�

megbízatásának� egy� fontos� része� az� emberi� jogok� területét� érinti:� figyelemmel� kíséri� e� terület�

helyzetét,�és�kapcsolatot�tart�fenn�a�szudáni�hatóságokkal,�az�AU;val,�az�ENSZ;szel�(különösen�az�

emberi� jogi� f4biztos� hivatalával),� a� térségben� tevékenyked4� emberi� jogi� megfigyel4kkel� és� a�

Nemzetközi�Büntet4bíróság�ügyészének�hivatalával.�Az�EUKK�megbízatása�konkrétan�megemlíti�a�

gyermekek�és�a�n4k�jogait,�valamint�a�büntetlenség�elleni�küzdelmet.�

�

Kelet;Európa�

�

Mizsei� Kálmán,� jelenlegi� moldovai� EUKK,� 2007.� március� 1;jén� foglalta� el� hivatalát�

(2007/107/KKBP23),� majd� megbízatását� 2008.� március� 1;jét4l� kezd4d4en� újabb� egy� évre�

meghosszabbították�(2008/106/KKBP24).�Megbízatásának�középpontjában�els4sorban�az�EU;nak�a�

Dnyeszteren� túli� régióban� fennálló�konfliktus� rendezéséhez�való�hozzájárulása� áll.�Feladatai� közé�

tartozik� a� demokrácia� és� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartásának� megszilárdítása,� valamint� az�

emberkereskedelem� elleni� küzdelem.� Ezenkívül� figyelemmel� kíséri� az� EU� valamennyi�

tevékenységét,� mindenekel4tt� az� ENP� 2005.� február� 22;én� aláírt� moldovai� cselekvési� tervének�

vonatkozó�elemeit.�

�

A� Tanács� 2008.� február� 25;én� meghosszabbította� a� Moldovai� Köztársaság� Dnyeszteren� túli�

régiójának�vezetésével�és�a�régió�néhány�magas�rangú,�a�latin�bet3s�írást�használó�moldovai�iskolák�

er4szakos� bezárásában� részt� vev4� tisztvisel4jével� szembeni� korlátozó� intézkedéseket�

(2008/160/KKBP�közös�álláspont25).�A�Tanács�hat�személyt�törölt�és�hat�másik�személyt�felvett�az�

érintett�személyek�listájára.�

������������������������������������������������������
19� HL�L�103.,�2007.4.20.,�52.�o.��
20� HL�L�323.,�2007.12.8.,�57.�o.��
21� HL�L�323.,�2007.12.8.,�57.�o.��
22� HL�L�38.,�2008.2.13.,�28.�o.��
23� HL�L�46.,�2007.2.16.,�59.�o.��
24� HL�L�38.,�2008.2.13.,�15.�o.�
25� A�Tanács�2008/160/KKBP�közös�álláspontja�(2008.�február�25.)�a�Moldovai�Köztársaság�Dnyeszteren�

túli�régiójának�vezetésével�szembeni�korlátozó�intézkedésekr4l,�HL�L�51.,�2008.2.26.,�23.�o.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 19�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Folytatta�munkáját�az�Európai�Unió�moldovai�és�ukrajnai�határ=rizeti�segítségnyújtó�missziója�

(EUBAM).�A�misszió�szervezését�az�Európai�Bizottság�látja�el,�személyi�állománya�több�mint�200�

f4,�közöttük�megközelít4leg�120�vám;�és�határ4rizeti�szakért4,�akik�20� tagállamot�képviselnek.�A�

misszió�megbízatását�2007.�májusában�2009.�november�30;ig�meghosszabbították.�A�misszióvezet4�

kett4s�funkciót� tölt�be,�mivel�egyúttal�a�moldovai�EUKK�f4�politikai� tanácsadója�is.�Ezenkívül�az�

EUKK�háromf4s�határrendészeti�csoportja�biztosítja�az�EUKK�és�a�Tanács�közötti�kapcsolattartást.�

�

�yugat;Balkán�

�

Miroslav�Lajčák,�bosznia;hercegovinai�EUKK�kiemelt� feladatként� folytatta�az�uniós� emberi� jogi�

politika� általános� érvényesítésével� kapcsolatos� következetes� és� egységes� megközelítés�

el4mozdítását,�és�összehangolta�a�különböz4�területeket�érint4�konkrét�intézkedéseket.�

�

Az� Európai� Unió� rend=ri� missziója� (EUPM)� 26� a� Bosznia;Hercegovinára,� valamint� a� régióra�

vonatkozó,� szélesebb� értelemben� vett� jogállami� megközelítés� részeként� 2003� óta� támogatja� egy�

olyan� fenntartható,� magas� szakmai� színvonalú� és� soknemzetiség3� rend4rség� létrehozását,� amely�

tevékenységét� az� európai� és� nemzetközi� gyakorlattal� összhangban� végzi.� A� rend4rségnek� az�

Európai� Unióval� folytatott� stabilizációs� és� társulási� folyamat� keretében� tett�

kötelezettségvállalásokkal�összhangban�kell�m3ködnie.�Az�EUPM�a�daytoni/párizsi�megállapodás�

11.� mellékletében� foglalt� általános� célkit3zéseknek� megfelel4en� m3ködik,� célkit3zéseit� pedig�

közösségi�eszközök�is�támogatják.�

�

A� bosznia;hercegovinai� ALTHEA� mIvelet� 2007;ben� véghezvitt� átalakítását� követ4en� az� EU�

vezette�hader4�(EUFOR)�27�–�amelyet�a�m3veleti�területen�kívüli�tartalékhader4�támogat�–�mintegy�

2�500�katonát�állomásoztat�a�helyszínen.�M3ködése�tekintetében�továbbra�is�arra�összpontosít,�hogy�

fenntartsa�a�stabil�és�biztonságos�környezetet,�valamint�hogy�a�közös�katonai�ügyekkel�kapcsolatos�

feladatokat�átruházza�a�megfelel4�nemzeti�hatóságokra.�Az�európai�csend4ri�er4�egyes�elemei�2007�

novembere�óta�hozzájárulnak�az�EUFOR�Integrált�Rend4ri�Egységéhez.�Az�EU�–�többek�között�az�

ALTHEA� m3veleten� keresztül� –� továbbra� is� aktív� szerepet� vállal� Bosznia;Hercegovinában,� és�

átfogó�bosznia;hercegovinai�szerepvállalása�részeként�a�szükséges�ideig�fenntartja�az�általa�vezetett�

katonai�jelenlétet�az�országban.�

������������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�
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Az�EU�bosznia;hercegovinai�átfogó,�a�reformokkal�kapcsolatos�további�el4rehaladás�támogatását�is�

magában�foglaló�fellépésének�–�valamennyi�uniós�szerepl4t,�többek�között�a�Bizottságot�és�az�uniós�

misszióvezet4ket� is� bevonó� –� összehangolása� továbbra� is� els4bbséget� élvez.� Az� EU;er4k�

f4parancsnoka,�az�EUKK�és�az�EUPM�vezet4je�cselekvés�el4tt�továbbra�is�rendszeresen�konzultál�

egymással.�

�

2008.�február�4;én�Pieter�Feith;et�az�Európai�Unió�koszovói�különleges�képvisel4jévé28�nevezték�ki.�

2009.�február�28;ig�tartó�megbízatása�magában�foglalja�az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�

Koszovóban�való�tiszteletben�tartásának�megszilárdításához�történ4�hozzájárulást�is.�

�

Az� EU� koszovói� tervez=csoportja� (EUPT� Kosovo)� létrehozására� a� jogállamiság� területére�

irányuló� jöv4beli�EBVP;misszió�megtervezése�érdekében�került� sor.�A�Tanács�2008� februárjában�

létrehozott�egy� ilyen�missziót,�az�EULEX�KOSOVO29;t.�Az�EULEX�KOSOVO�az�EU�koszovói�

szerepvállalásának� kulcsfontosságú� eleme,� amelynek� célja� Koszovó� támogatása� a� jogállamiság�

megszilárdításában� és� az� európai� integráció� irányába� történ4� haladásban.� Az� EULEX� KOSOVO�

felügyelet,� iránymutatás� és� tanácsadás� révén� hajtja� végre�megbízatását,� szükség� esetén�megtartva�

ugyanakkor� bizonyos� végrehajtói� feladatokat� is.� Segíti� a� koszovói� hatóságokat� a� független,�

soknemzetiség3,� politikai� befolyástól� mentes,� az� emberi� jogokat� el4mozdító,� valamint� a�

nemzetközileg� elismert� normákat� és� az� európai� legjobb� gyakorlatokat� alkalmazó� igazságügyi�

hatóságok,� rend4rség� és� vámhatóságok� létrehozásában.� A� koszovói� nem� többségi� közösségek�

emberi�jogi�és�biztonsági�helyzete�javult�ugyan�valamelyest�az�elmúlt�években,�mindazonáltal�még�

mindig�különös�figyelmet�igényel.�

�

Az� EULEX� KOSOVO;ba� az� emberi� jogok� horizontálisan� épülnek� majd� be� oly� módon,� hogy� a�

misszió� emberi� jogokkal� és� a�nemek�közötti� egyenl4séggel� foglalkozó� szakemberek� részvételével�

mechanizmust� dolgoz� ki� annak� biztosítása� érdekében,� hogy� a� misszió� valamennyi� tevékenysége�

során� teljes� mértékben� betartsa� a� nemzetközi� emberi� jogi� normákat.� 2008� májusában� az� emberi�

jogokkal� és� a� nemek� közötti� egyenl4ség� kérdésével� kapcsolatban� meghatározó� jelent4ség3�

konferenciát� rendeztek� az� EULEX� KOSOVO� megbízatásának� ismertetése,� valamint� a� nem�

kormányzati�szervezetek�és�a�civil�társadalom�álláspontjának�megismerése�céljából.�

�

Az�1325.�sz.�ENSZ�BT;határozat�EBVP;missziók�keretében� történ4� teljes�kör3�végrehajtásának�–�

többek�között�a�helyi�n4i�csoportokkal�való�kapcsolatfelvételnek�és�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�

foglalkozó� tanácsadói� poszt� létrehozásának� –� szükségességét� figyelembe� veszik� az� új� EBVP;

missziók�tervezése�és�a�jelenlegi�EBVP;missziók�lebonyolítása�során.�

������������������������������������������������������
28� Az�1244.�sz.�ENSZ�BT;határozat�értelmében.�
29� http://www.eulex;kosovo.eu�
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Erwan�Fouéré�nagykövet� továbbra� is�mind�EUKK;ként,�mind�a�bizottsági�delegáció�vezet4jeként�

tevékenykedett� Macedónia� Volt� Jugoszláv� Köztársaságban.� EUKK;i� megbízatásának�

középpontjában�mindenekel4tt�a�politikai�folyamatban�való�tanácsadás�és�közvetítés,�a�nemzetközi�

közösség�által�az�ohridi�keretmegállapodás�támogatására�tett�er4feszítések�koordinálása,�valamint�a�

biztonsági� és� az� etnikumok� közötti� kérdések� szoros� nyomon� követése� áll.� Hozzájárul� továbbá� az�

emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�tiszteletben�tartásának�javításához�és�megszilárdításához�

az�országban.�

2.2� A�f=titkár/f=képvisel=�emberi�jogi�személyes�megbízottjának�szerepe�

�

Riina�Kionka�2007.� január�29.�óta� tölti�be�Javier�Solana�f4titkár/a�közös�kül;�és�biztonságpolitika�

f4képvisel4je� emberi� jogi� személyes�megbízottjának� szerepét� a�KKBP� területén.�E� pozíció� 2004.�

decemberi�létrehozása�óta�4�a�második�személy,�aki�betölti�azt.�Riina�Kionka�ugyanakkor�a�Tanács�

F4titkárságán�belül� is� felel4s� az� emberi� jogok�kérdéséért,� így� gondoskodik� (az�Európai�Bizottság�

felel4sségi� körének� kell4� tiszteletben� tartásával)� az� EU� emberi� jogi� politikájának� jobb�

koherenciájáról�és�folyamatosságáról.�

�

Ez� a� kett4s� feladatkör� azt� jelenti,� hogy� Riina� Kionka� széles� kör3� tevékenységet� folytat� számos�

kérdésben,�amelyek�a�nyilvános�diplomáciától�a�politika�alakításáig�terjednek�–�beleértve�az�emberi�

jogoknak� a� KKBP� és� az� EBVP� területén� való� érvényesítését,� a� harmadik� országokkal� folytatott�

emberi� jogi� párbeszédekben� és� konzultációkban� való� részvételt,� továbbá� az� EU� emberi� jogi� és�

nemzetközi� humanitárius� jogi� iránymutatásainak,� valamint� az� EU� emberi� jogi� politikájának� az�

ENSZ;ben,�az�Európa�Tanácsban�és�az�EBESZ;ben�történ4�végrehajtását.�

�

A� politika� alakítása� továbbra� is� a� személyes� megbízott� munkájának� központi� eleme� marad.� A�

vizsgált� id4szakban�a�F4titkárságon�belüli�koherencia�növelésére� törekedett,�különösen�az�emberi�

jogok� és� a� nemek� közötti� esélyegyenl4ség� kérdésének� az� EBVP;m3veletekben� való� általános�

érvényesítésével� kapcsolatban� a� tagállamok� által� tett� kötelezettségvállalások� végrehajtása�

tekintetében.� Emellett� további� er4feszítéseket� tett� azért,� hogy� a� Politikai� és� Biztonsági� Bizottság�

gyakrabban�szenteljen�figyelmet�az�emberi�jogi�kérdéseknek,�és�azokat�magasabb�politikai�szinten�

is�vesse� fel.�További�prioritást� képezett� az�EU�emberi� jogi�politikája� ismertségének�növelése.�Az�

EU�emberi�jogi�tevékenységével�kapcsolatban�a�nyilvánosság�részér4l�felmerül4�érdekl4désre�való�

reagálás� az� egyik� módja� az� összes� többi� uniós� tevékenység� támogatottságának� az� egész� világon�

történ4�növelésének.�
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Reprezentációs� tekintetben� a� személyes� megbízott� a� jelentésben� tárgyalt� id4szakban� számos�

nemzetközi�konferencián�és�szemináriumon�jelent�meg�Javier�Solana�és�a�Tanács�képviseletében,�és�

több� mint� negyven� el4adást� tartott,� például� a� 2007� októberében� Varsóban� rendezett,� az� emberi�

dimenzió� megvalósításával� foglalkozó� találkozón� az� emberi� jogok� védelmez4inek� kérdésér4l,� a�

Madariaga� Alapítvány� 2008.� márciusi� szemináriumán� a� népirtás� megel4zésér4l,� és� az� Európai�

Bizottság� által� 2008� májusában� Chisinauban� szervezett� szemináriumon� a� médiaszabadságról.� A�

személyes� megbízott� különböz4� nyilvános� szereplései� során� tett� felszólalásainak� válogatása�

megtalálható�a�Tanács�honlapján30.�

�

A� személyes� megbízott� és� munkatársai� találkoztak� továbbá� az� emberi� jogok� több,� különböz4�

régiókban� tevékenyked4� védelmez4jével,� hét� alkalommal� képviselték� a� Tanácsot� az� Európai�

Parlament� Emberi� Jogi� Albizottságának� meghallgatásain� és� informális� tájékoztatóin,�

véleménycserét�folytattak�az�Európa�Tanács�és�az�EBESZ�érintett�tisztvisel4ivel,�beleértve�Thomas�

Hammarberget,�az�Európa�Tanács�emberi�jogi�biztosát�és�Christian�Strohalt,�az�ODIHR�igazgatóját.�

�

A�személyes�megbízott�a�tárgyalt�id4szakban�15�emberi�jogi�párbeszédben�és�konzultációban�vett�

részt.�

�

A�személyes�megbízott�és�a�Tanács�F4titkárságának�Oktatási�és�Továbbképzési�Osztálya�által�–�a�

F4titkárság� személyzetének� az� emberi� jogok� kérdésér4l� való� tájékoztatása� céljával� –� szervezett�

képzéssorozat�küls4�el4adók,�többek�között�a�FIDH,�az�Amnesty�International�és�a�Human�Rights�

Watch� képvisel4i,� Hélène� Flautre,� az� EP� Emberi� Jogi� Albizottságának� elnöke,� valamint� Thomas�

Hammarberg,� az� Európa� Tanács� emberi� jogi� biztosa� számára� adott� lehet4séget� véleményük�

ismertetésére.�Az�Európai�Bizottság�2007.�4szi,�az�EU�emberi�jogi�iránymutatásairól�szóló�képzésén�

pedig� Riina� Kionka� tartott� el4adást� a� Bizottság� személyzetének,� amelyen� részt� vettek� a� külföldi�

bizottsági�delegációkban�dolgozók�is.�

�

������������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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A� személyes� megbízott� arra� is� törekedett,� hogy� a� Tanácson� belül� jobban� el4térbe� helyezze� az�

emberi� jogok� kérdését� úgy,� hogy� azok� a� földrajzi� és� tematikus� tanácsi� munkacsoportokban� is�

napirendre� kerüljenek.� A� vizsgált� id4szakban� ez� az� Afrika;munkacsoportot� (COAFR),� az� Ázsia;

Óceánia� munkacsoportot� (COASI),� a� terrorizmus;munkacsoportot� (COTER),� valamint� a� Kelet;

Európával� és� Közép;Ázsiával� foglalkozó� munkacsoportot� (COEST)� jelentette.� A� személyes�

megbízott�az�elmúlt�12�hónap�folyamán�öt�alkalommal�hívta�fel�a�Politikai�és�Biztonsági�Bizottság�

figyelmét�az�emberi�jogi�kérdésekre.�Felismerte�azt�is,�hogy�az�emberi�jogi�kérdéseket�a�tagállamok�

közigazgatásában�is�a�figyelem�középpontjába�kell�helyezni,�és�például�olyan�módon�igyekezett�ezt�

el4segíteni,�hogy�a�holland�külügyminisztérium�2007�szeptemberében�Hágában�rendezett,�az�emberi�

jogi� iránymutatásokkal� kapcsolatos� nagyköveti� konferenciáján,� valamint� ugyanazon� év�

decemberében�Ljubljanában�a�munkacsoportok�soron�következ4�elnökei�számára�tartott�el4adást.�

�

Az� emberi� jogok� és� a� nemek� közötti� esélyegyenl4ség� kérdésének� az� EBVP;m3veleteken� belüli�

általános� érvényesítése� továbbra� is� a� személyes� megbízott� munkájának� kulcsfontosságú� eleme�

maradt.� 2008.� júniusában� a� szlovén� elnökség� alatt� –� a� német,� a� portugál� és� a� szlovén� „hármas�

elnökség”� projektjeként� –� kiadták� az� emberi� jogok� és� a� nemek�közötti� egyenl4ség� kérdésének� az�

európai� biztonság;� és� védelempolitikában� (EBVP)� való� általános� érvényesítésére� vonatkozó�

kézikönyvet31,� amely� összegy3jti� az� uniós�m3veletek� tervez4inek� szóló� irányelveket,� valamint� az�

irányelvek�alkalmazására�vonatkozó�példákat�tartalmaz.�

�

Riina� Kionka� –� az� emberi� jogi� kérdéseknek� az� uniós� válságkezelés� területén� való� általános�

érvényesítése�melletti�elkötelezettsége�részeként�–�fokozta�az�EU�különleges�képvisel4ivel�folytatott�

együttm3ködését,�és�a�válságövezetekben�tett�közös�látogatásokon�vett�részt.�2007�júliusában�Peter�

Semnebyvel,� az� EU� dél;kaukázusi� különleges� képvisel4jével� együtt� Bakuba� utazott,� hogy� a�

médiaszabadság�kérdéseire�irányítsa�a�figyelmet.�2007�októberében�Roeland�van�de�Geerrel,�az�EU�

Afrikai� Nagy� Tavak� régiójáért� felel4s� különleges� képvisel4jével� együtt� a� kongói� demokratikus�

köztársaságbeli�Kivu;tavi� régióba� látogatott,� hogy� arra�hívja� fel� a� figyelmet,� hogyan� alkalmazzák�

háborús�fegyverként�a�nemi�er4szakot.�

�

2.3.� Cselekvési�tervek�az�európai�szomszédságpolitika�keretében�

�

Az�európai�szomszédságpolitikát�(ENP)�2004;ben�dolgozták�ki,�célja�a�kib4vített�EU�és�szomszédai�

közötti�új�választóvonalak�kialakulásának�elkerülése,�és�egyúttal�valamennyi�érintett�fél� jólétének,�

stabilitásának�és�biztonságának�meger4sítése32.�

������������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 24�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Az�európai�szomszédságpolitika�központi�elemei�az�EU�és�az�egyes�partnerek�közötti�megállapodás�

tárgyát�képez4�kétoldalú�ENP�cselekvési�tervek.�Ez�az�eszköz�meghatározza�a�politikai�és�gazdasági�

reformok� menetrendjét,� valamint� a� rövid� és� középtávú� prioritásokat.� Az� egyes� ENP� cselekvési�

tervek� politikai� része� átfogja� az� emberi� joggal,� a� kormányzással� és� a� demokratizálódással�

kapcsolatos� kérdések� széles� körét,� az� egyes� partnerországok� elkötelezettségének� megfelel4en�

változó�hangsúllyal�és�differenciálással.�

�

A�cselekvési� tervekben� foglalt� kötelezettségvállalások�célja� a�demokratizálódás� (pl.� választói� jog,�

decentralizáció,�a�közigazgatási�kapacitás�er4sítése),�a�jogállamiság�(pl.�a�büntet4;�és�a�polgári�jog�

reformja,� büntet4eljárás;jog,� az� igazságszolgáltatás� hatékonyságának� növelése,� a� korrupció� elleni�

küzdelemre�irányuló�stratégiák�kidolgozása),�valamint�az�emberi� jogok�(pl.�az�emberi� jogok�és�az�

alapvet4� szabadságok� védelmét� szolgáló� jogszabályok,� a� nemzetközi� emberi� jogi� egyezmények�

végrehajtása,� a� rasszizmus� és� az� idegengy3lölet� elleni� küzdelem,� az� emberi� jogokkal� kapcsolatos�

képzés,� az� alapvet4� nemzetközi� munkajogi� egyezmények� végrehajtása)� területét� érint4�

kulcsfontosságú�reformokhoz�való�hozzájárulás.�

�

A�vizsgált� id4szakban� tizenkét�ENP�cselekvési� terv�végrehajtása�volt� folyamatban�(Azerbajdzsán,�

Egyiptom,� Grúzia,� Izrael,� Jordánia,� Libanon,� Marokkó,� Moldova,� Örményország,� a� Palesztin�

Nemzeti� Hatóság,� Tunézia� és� Ukrajna).� E� cselekvési� tervek� végrehajtásának� nyomon� követése�

közös�–�néhány�partnerország�esetében�konkrétan�az�emberi�jogokkal�és�demokráciával�foglalkozó�

–�albizottságok�által�történik.�Eddig�a�következ4�országokkal�hoztak�létre�emberi�jogi�albizottságot�

és� tartottak� ülést:� Jordánia� (harmadik� ülés� 2008.� június� 25;én),� Marokkó� (második� ülés� 2007.�

november�27;én),�Tunézia� (els4�ülés�2007.�november�12;én)�és�Libanon� (els4�ülés�2007.�március�

12;én).� Az� Izraellel� létrehozott� informális� emberi� jogi� munkacsoport� 2008.� április� 30;án� tartotta�

harmadik� ülését.� Egyiptom� esetében� az� ENP� cselekvési� terv� keretébe� tartozó� emberi� jogi�

kötelezettségvállalásokat� a� politikai� kérdésekkel,� emberi� joggal� és� demokráciával,� nemzetközi� és�

regionális� kérdésekkel� foglalkozó� albizottságban� vitatták� meg� 2008.� június� 2–3;án.� Moldova� és�

Ukrajna�esetében�az�ENP�cselekvési�terv�keretébe�tartozó�emberi�jogi�kérdések�megvitatására�a�jog�

érvényesülésével,� a� szabadsággal� és� a� biztonsággal� foglalkozó� albizottságban� került� sor� 2007.�

szeptember� 19;én,� illetve� 2008.� április� 10;én.� A� jog� érvényesülésével,� a� szabadsággal� és� a�

biztonsággal� foglalkozó� EU–Grúzia� albizottság� els4� ülésén,� 2008.� április� 30;án� megállapodás�

született�arról,�hogy�az�albizottság�üléseivel�párhuzamosan�trojka�formában�is�rendszeres�informális�

üléseket�fognak�tartani.�

�
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Az� EU� ezen� új� struktúrák� munkamódszereinek� továbbfejlesztésére� törekszik,� többek� között� a�

kulcsfontosságú� operatív� kérdésekre� való� összpontosítás,� a� prioritások� és� az� intézkedések�

sorrendjének�meghatározása,�valamint�a�folyamat�által�elérend4�eredmények�közös�meghatározása�

révén.� A� párbeszéd� hatékonysága� és� tényleges� eredménye� nyilvánvalóan� nagyban� függ� a�

partnerországoknak�az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�tekintetében�az�ENP�keretében�tett�

kötelezettségvállalások�végrehajtása�és�betartása�iránti�készségét4l.�

�

A�„Határozott� európai� szomszédságpolitika”� cím3� (2007.�decemberi)�bizottsági�közlemény33� több�

konkrét� javaslatot� tett,� amelyeknek� célja,� hogy� érdemibb� uniós� segítséget� tudjanak� felajánlani� a�

partnerországoknak,�különösen�a�kereskedelmi�és�gazdasági� integráció,�a�mobilitás�és�a�regionális�

konfliktusok� kezelése� területén.� Az� EU� külügyminiszterei� 2008.� februári� következtetéseikben�

üdvözölték�a�közleményt,�mint�az�európai�szomszédságpolitika�hatékonyabbá�és�az�ENP;partnerek�

számára� vonzóbbá� tételének� mérlegelésére� szolgáló� eszközt� annak� érdekében,� hogy� teljes�

mértékben�kihasználhassuk�az�e�politikában�rejl4�lehet4ségeket.�

�

„Az� európai� szomszédságpolitika� 2007.� évi� végrehajtásáról”� szóló� bizottsági� közlemény34� és� az�

ahhoz�tartozó,�az�eredményekr4l�szóló�(2008.�áprilisi)�országspecifikus�jelentések35�megállapították,�

hogy� az� ENP;ben� részt� vev4� különböz4� országokban� zajló� politikai� reformfolyamatok� –� habár� a�

legfontosabb�alapelvek�tekintetében�megegyeznek�–�eltér4ek,�tükrözve�az�egyes�országok�által�tett�

kötelezettségvállalásokat.� Az� elfogadott� cselekvési� tervvel� rendelkez4� keleti� ENP;partnerek� az�

EBESZ�és�az�Európa�Tanács�tagjai,�és�ez�hozzájárul�ahhoz,�hogy�reformmenetrendjük�az�EU;ban�

elfogadott�alapvet4�normákhoz�való�fokozott�közelítésre� irányul.�A�reformok�végrehajtása�a� régió�

legtöbb� országában� gazdasági� növekedés� és� viszonylagos� stabilitás� mellett� zajlik.� A� déli�

partnerországok�reformmenetrendje�a�barcelonai�nyilatkozatban�elfogadott�értékeken�alapul,�és�ezen�

értékeket,� valamint� az� ENSZ;kötelezettségvállalásokat� tekinti� alapkritériumnak.� Számos� olyan�

országban,�amelyeknek�még�teljes�mértékben�meg�kell�felelniük�ezeknek�a�normáknak,�lassan�halad�

a� politikai� reform.� Általánosabban� megfogalmazva� tehát,� rendkívül� eltér4ek� az� ENP;partnerek�

reformmenetrendjei� és� a� velük� folytatott� politikai� párbeszédek.� A� Bizottság� általános� értékelése�

mellett� az� egyes� országspecifikus� jelentések� áttekintették� az� egyes� országok� cselekvési� tervének�

végrehajtásában�a�2006.�november�1.�és�2007.�december�31.�közötti�id4szakban�elért�eredményeket.�

�

������������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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Az� EU� küls4� segítségnyújtási� programjain,� különösen� az� európai� szomszédsági� és� partnerségi�

támogatási� eszközön� (ENPI)� keresztül� jelent4s� technikai� és� pénzügyi� támogatást� nyújt� az� ENP�

végrehajtásához.� A� kormányzati� támogatási� eszköz� arra� ösztönzi� a� szomszédos� országokat,� hogy�

haladjanak� tovább� a� reformfolyamatban.� Az� eszköz� az� országoknak� juttatott� rendes� támogatáson�

felüli� kiegészít4� támogatást� nyújt� a� közösen� kidolgozott� cselekvési� tervekben� megállapított�

reformmenetrend� végrehajtásában� legjobb� eredményeket� elért� partnerországok� munkájának�

elismeréseként� és� támogatásaként.� A� cselekvési� tervek� (általánosan� meghatározott)� kormányzásra�

vonatkozó� elemeinek� végrehajtásában� elért� eredmények� értékelésével� összhangban� ez� a�

finanszírozás� a� kiosztott� nemzeti� összegek� emelését� szolgálja� a� reformmenetrend� kulcselemeinek�

támogatása� érdekében;� ez� segíteni� fogja� a� reformokat� végrehajtó� kormányokat� abban,� hogy�

er4sítsék� a� reformok� hazai� támogatottságát.� Moldova,� Marokkó� és� Ukrajna� számára� egyenl4�

részekben�utalták�ki�a�2008;re�vonatkozó�támogatási�összeget�(50�millió�EUR).�

�

2.4.� Az�emberi�jogokról�szóló�uniós�iránymutatások�

�

Az�emberi�jogokról�szóló�uniós�iránymutatások�a�Tanács�által�elfogadott�politikai�dokumentumok.�

Ezek�az�EU�tagállamai�számára�különösen�fontos�kérdésekre�terjednek�ki:�a�halálbüntetés� (1998,�

aktualizálva:� 2008);� a� kínzás� és� más� kegyetlen,� embertelen� vagy� megalázó� büntetések� vagy�

bánásmód� (2001,� aktualizálva:� 2008);� emberi� jogi� párbeszédek� (2001);� a� gyermekek� és� a�

fegyveres� konfliktusok� kapcsolata� (2003,� aktualizálva:� 2008);� az� emberi� jogok� védelmez=i�

(2004)�és�a�gyermekek�jogai�(2007).�Ezek�a�dokumentumok�az�EU�valamennyi�hivatalos�nyelvén,�

továbbá�orosz,� kínai,� arab� és� farszi� nyelven� is�megtalálhatók�a�Tanács�F4titkárságának�honlapján�

(http://consilium.europa.eu/Human;Rights).�

�

Az� EU� ezenkívül� 2005� decemberében� elfogadta� a� nemzetközi� humanitárius� jog� tiszteletben�

tartásának� el4mozdításáról� szóló� iránymutatásokat36.� Ezek� f4� célja� olyan� operatív� eszközök�

meghatározása�az�EU�számára,�amelyekkel�el4mozdítható�a�nemzetközi�humanitárius�jog�betartása.�

�

Az� iránymutatások� az� EU� emberi� jogi� politikájára� vonatkozó,� jogilag� nem� kötelez4� erej3,�

ugyanakkor� nagyon� gyakorlatias� eszközök.� Olyan� elemekkel� szolgálnak� a� különböz4� uniós�

szerepl4k�számára�–�a�f4parancsnokságokon�és�a�harmadik�országokban�egyaránt�–,�amelyek�több�

kulcsfontosságú,�aggodalomra�okot�adó�területen�folyamatos�fellépést�tesznek�lehet4vé.�

������������������������������������������������������
36� HL�C�327.,�2005.12.23.,�4.�o.�
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A� tematikus� iránymutatásoknak�az�EU�általi�végrehajtásáról� részletesebb� információk� találhatók�a�

4.�fejezetben.�Az�emberi� jogi�párbeszédre�vonatkozó�iránymutatások�keretében�tett� intézkedéseket�

pedig�a�2.6.�fejezet�ismerteti�részletesen.�

�

2.5.� Démarche;ok�és�nyilatkozatok�

�

Az�emberi� jogokkal�kapcsolatban�a�harmadik�országok�hatóságaihoz� intézett� démarche;ok�az�EU�

külpolitikájának� fontos� eszközei.� A� démarche;okat� általában� az� aktuális� és� a� soron� következ4�

elnökség,� valamint� a� Bizottság� együttesen,� bizalmas� módon� hozza.� Ezen� túlmen4en� az� EU�

nyilvános�nyilatkozatokat�tesz,�amelyekben�az�adott�kormányt�vagy�egyéb�feleket�az�emberi�jogok�

tiszteletben� tartására� szólítja� fel,� vagy� üdvözli� a� pozitív� fejleményeket.� E� nyilatkozatokat�

Brüsszelben�és�az�elnökség�f4városában,�egy�id4ben�adják�ki.�

�

A� démarche;okat� és� a� nyilatkozatokat� széles� körben� használják� az� emberi� jogokkal� kapcsolatos�

aggályok�közlésére.�F4�témáik�az�emberi�jogok�védelmez4inek�védelme,�az�illegális�fogva�tartás,�az�

er4szakkal�eltüntetett�személyek,�a�halálbüntetés,�a�kínzás,�a�gyermekek�védelme,�a�menekültek�és�a�

menedékkér4k,� a� bírósági� eljárás� nélküli� kivégzések,� a� szólás;� és� egyesülési� szabadság,� a�

tisztességes�bírósági�eljáráshoz�való�jog,�valamint�a�választások.�

�

A�vizsgált�id=szakban�az�Európai�Unió�többek�között�az�alábbi�országok�vonatkozásában�tett�

az�emberi�jogokkal�kapcsolatos�nyilatkozatokat:�

Afganisztán,� Amerikai� Egyesült� Államok,� Azerbajdzsán,� Belarusz,� Burma/Mianmar,� Guatemala,�

Irán,�Kína,�Kolumbia,�Kongói�Demokratikus�Köztársaság,�Oroszország,�Sri�Lanka,�Szíria,�Szomália,�

Szudán,�Togo�és�Üzbegisztán.�

�
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A�démarche;okat� és� nyilatkozatokat� pozitív� értelemben� is� alkalmazzák.�A�vizsgált� id4szakban� az�

EU� több�olyan�nyilatkozatot� adott� ki,� amelyekben�pozitív� fejleményeket�üdvözölt,� például� (2007.�

október�9;én)�a�humanitárius�egyezmények�kolumbiai�alkalmazásáról,�valamint�Üzbegisztánban�a�

halálbüntetés� eltörlésér4l� (2008.� január� 4;én)� és� az� emberi� jogok� védelmez4inek� szabadon�

bocsátásáról� (2008.� február� 14.)� szóló� nyilatkozatot.� A� nyilatkozatokat� az� EU� prioritásait�

hangsúlyozó� üzenetek� közvetítésére� is� alkalmazzák,� lásd� például� �� Halálbüntetés� Elleni� Európai�

Nappal�(az�EU�és�az�Európa�Tanács�közös�nyilatkozata)37�vagy�a�kínzás�áldozatainak�támogatására�

rendezett� nemzetközi� nappal38
� kapcsolatos� nyilatkozatokat.� Az� EU� a� világ� minden� régiójában�

démarche;okat� hozott� a� Nemzetközi� Büntet4bíróság� Római� Statútuma� egyetemességének� és�

sérthetetlenségének�el4mozdítása�érdekében.�

�

Emellett�az�közös�kül;�és�biztonságpolitika�f4képvisel4je�esetenként�nyilatkozatot�tesz�a�

legfontosabb�emberi�jogi�fejleményekkel�kapcsolatban.�

�

2.6.� Emberi�jogi�párbeszédek�és�konzultációk�

�

Az�emberi� jogi�párbeszédek�azon�eszközök�közé�tartoznak,�amelyeket�az�Európai�Unió�az�emberi�

jogokkal� kapcsolatos� politikájának� végrehajtása� során� alkalmazhat,� és� az� Unió� harmadik�

országokkal� szembeni� átfogó� stratégiájának� lényeges� elemét� alkotják.� Az� Európai� Unió� mintegy�

harminc,�harmadik�országokkal�folytatott�emberi�jogi�párbeszédet,�konzultációt�és�az�erre�a�területre�

vonatkozó�vitafórumot�indított�el.�

�

������������������������������������������������������
37� Lásd�még�a�halálbüntetésr4l�szóló�4.1.�fejezetet.�
38� E�nyilatkozattal�kapcsolatban�b4vebb�információ�található�a�4.2.�fejezetben:�Kínzás�és�más�kegyetlen,�

embertelen�és�megalázó�bánásmód�vagy�büntetés.�
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Jelenleg�különböz4�formában�folynak�emberi�jogi�párbeszédek,�ezek�a�következ4k:�

�

�� strukturált�emberi�jogi�párbeszédek;�

�� a� társulási� megállapodások,� a� partnerségi� és� együttm3ködési� megállapodások� vagy�

együttm3ködési� megállapodások� alapján� létrehozott� megfelel4� albizottságokban� folyó�

párbeszédek,�különösen�az�európai�szomszédságpolitika�összefüggésében;�

�� helyi�emberi�jogi�párbeszédek;�

�� trojka;konzultációk�az�emberi�jogi�kérdésekr4l.�

�

Az�emberi�jogi�kérdéseket�id4nként�a�Cotonoui�Megállapodás�8.�cikke�szerinti�párbeszédek�és�96.�

cikke� szerinti� konzultációk� keretében� is� megvitatják� az� AKCS;országokkal,� ezek� azonban� nem�

tekinthet4k�kimondottan�emberi�jogi�párbeszédeknek.�
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�

Az�EU�harmadik�országokkal�folytatott�emberi�jogi�párbeszédeinek�és�konzultációinak�

áttekintése(2007.�július�1–2008.�június�30.)�

�

Afrikai�Unió�

Amerikai�Egyesült�Államok�

Banglades�

Egyiptom�

India�

Izrael�

Japán�

Jordánia�

Kambodzsa�

Kanada�

Kína�

Laosz�

Libanon�

Marokkó�

Moldova�

Oroszország�

Tagjelölt�országok�

Tunézia�

Türkmenisztán�

Új;Zéland�

Ukrajna�

Üzbegisztán�

�

�

2.6.1.� Emberi�jogi�párbeszéd�Kínával�

�

A�jelentésben�tárgyalt�id4szakban�a�Kínával�folytatott�emberi�jogi�párbeszéd�két�újabb�fordulójára�

került�sor:�a�24.�fordulót�2007.�október�17;én�tartották�Pekingben,�a�25.�fordulót�pedig�2008.�május�

15;én�a�szlovéniai�Brdo;ban.�Mindkét�alkalommal�–�a�szokásoknak�megfelel4en�–�tanulmányút�és�

politikai�szint3�„udvariassági� látogatás”�is�a�párbeszéd�részét�képezte,�és�a� találkozók�el4tt�egyedi�

eseteket� tartalmazó� jegyzéket� nyújtottak� át.� Egyéves� megszakítás� után� 2008� májusában�

újrakezd4dött� a� párbeszéddel� párhuzamosan� tartott,� emberi� jogokkal� kapcsolatos� jogi�

szemináriumok�rendezésének�gyakorlata.�

�

A� 2007.� októberi� pekingi� forduló� során� az� EU� számára� legfontosabb� kérdések� a� kínai� büntet4�

igazságszolgáltatás� reformja,� a� szólásszabadság� és� a� tibeti� vallásszabadság,� valamint� a�

munkavállalói� jogok� voltak.� A� kínai� fél� érdemi� választ� adott� a� Polgári� és� Politikai� Jogok�

Nemzetközi�Egyezségokmányával,�a�halálbüntetéssel,�a�kínzással,�a�szólásszabadsággal�és�az�ENSZ�

fórumain� való� együttm3ködéssel� kapcsolatban.� A� forduló� leghevesebb� vitáját� kiváltó� eszmecsere�

során� az� EU� és� Kína� megvitatta� a� tibeti� vallásszabadság� kérdését,� és� különösen� az� újraszületett�

lámák�engedélyezésének�szigorúbb�állami�ellen4rzésére�irányuló�új�intézkedéseket.�

�

A�párbeszéd�keretében�az�EU;trojka�tanulmányutat�tett�Shangszi�tartományban.�

�

A� 2008.� május� 15;én� a� szlovéniai� Brdo;ban� megtartott� 25.� párbeszéd;találkozón� külön� figyelmet�

szenteltek� a� szólásszabadság,� a� –� különösen� a� tibeti� –� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogai,�

valamint�az�ENSZ�fórumain�való�együttm3ködés�kérdéseinek.�

�
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Az�EU�különös�aggodalmának�adott�hangot�a�szólásszabadság�–�többek�között�a�sajtó�és�az�internet�

szabadságának� –� folytatódó� kínai� korlátozása,� valamint� az� emberi� jogok� véd4i� és� a� petíciókat�

benyújtók�helyzete�miatt.�

�

Az� EU� komoly� aggodalmát� fejezte� ki� a� közelmúlt� eseményeit� követ4� tibeti� emberi� jogi� és�

humanitárius� helyzet� miatt.� Kína� újólag,� részletesen� kifejtette� a� tibeti� helyzettel� és� a� dalai� láma�

szerepével�kapcsolatos�szokásos�álláspontját,�megjegyezve�ugyanakkor,�hogy�nyitva�áll�a�lehet4ség�

a�további�tárgyalásokra.�

�

A�párbeszédhez�kapcsolódó�egyéb�tevékenységek�közé�tartozik�a�koperi�és�pirani�olasz�kisebbség�

intézményeinél� tett� látogatás,� valamint� a� május� 13–14;én� Bledben� tartott� jogi� szeminárium,�

amelynek�középpontjában�az�egészséghez�való�jog�és�a�gyermekek�jogai�álltak.�2006�óta�ez�volt�az�

els4� ilyen� szeminárium,� mivel� a� 2007� májusára� Berlinbe� tervezett� szeminárium� az� EU� által�

meghívott�két�nem�kormányzati�szervezet�részvétele�miatti�kínai�tiltakozás�következtében�elmaradt.�

A�Bledben�rendezett�szeminárium�a�kínai�és�európai�tudósok�és�tisztvisel4k,�valamint�a�megvitatott�

témákra�szakosodott�nemzetközi�nem�kormányzati�szervezetek�közötti�konstruktív�véleménycserére�

adott� lehet4séget.� Az� EU� által� meghívott� több,� emberi� jogokkal� foglalkozó� nemzetközi� nem�

kormányzati�szervezet�úgy�határozott,�hogy�nem�vesz�részt�a�szemináriumon.�

�

A� párbeszéd� következ4� fordulójára� várhatóan� a� francia� elnökség� alatt,� 2008� második� felében,�

Pekingben�kerül�sor.�

�

2.6.2.� Emberi�jogi�párbeszéd�Iránnal�

�

Más� országokkal� fennálló� kapcsolataihoz� hasonlóan� az� emberi� jogok�kérdése� az�EU� Iránnal� való�

kapcsolataiban� is� lényeges� szerepet� tölt� be.� 2002� óta� az� EU–Irán� emberi� jogi� párbeszéd� négy�

fordulójára� került� sor,� a� legutóbbira� 2004� júniusában.� Az� EU� sajnálatát� fejezi� ki� amiatt,� hogy� az�

emberi�jogi�párbeszéd�–�azt�követ4en,�hogy�Irán�lemondta�a�2006.�decemberi�ötödik�fordulón�való�

részvételt� –� jelenleg� szünetel.� Az� EU� továbbra� is� elkötelezett� a� párbeszéd� újrakezdése� mellett,�

amennyiben�Irán�meger4síti�készségét�a�folyamatban�való�komoly�részvételre39.�

�

������������������������������������������������������
39� Iránnal�kapcsolatban�további�információk�találhatók�a�6.7.�fejezetben:�A�Közel;Kelet�és�az�Arab;

félsziget.�
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2.6.3.� Emberi�jogi�párbeszéd�a�közép;ázsiai�államokkal�

�

Türkmenisztán�

�

A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban,�2007.�szeptember�18;án�került�sor�az�EU�és�Türkmenisztán�

közötti,� 2004;ben� megkezdett� ad� hoc� emberi� jogi� párbeszéd� utolsó� fordulójára.� Az� EU� Közép;

Ázsiára� vonatkozó� stratégiájának� végrehajtása� keretében� azonban� az� Európai� Unió� és�

Türkmenisztán�az�ad�hoc�emberi� jogi�párbeszédet� rendszeres� emberi� jogi�párbeszéddé� fejlesztette�

tovább,� amelynek� els4� fordulójára� 2008.� június� 24;én� került� sor� Asgabatban.� A� megbeszélések�

során� az�EU� több� tekintetben�aggodalmának�adott� hangot� a� türkmenisztáni� emberi� jogi�helyzettel�

kapcsolatban,�különös�tekintettel�az�egyesülési�és�a�gyülekezési�szabadságra,�a�szólásszabadságra�és�

a�média�szabadságára,�az� igazságszolgáltatás� függetlenségére�és�a�civil� társadalom�m3ködésére,�a�

gondolat;� és� vallásszabadságra,� a� börtönviszonyokra� és� a� kínzásra,� a� kisebbségekhez� tartozó�

személyek� jogaira,� a� mozgás� szabadságára,� valamint� a� lakóhely� elhagyására� való� kényszerítésre,�

továbbá� a� gyermekek� jogaira.� Megbeszélést� folytattak� Türkmenisztánnak� az� ENSZ�

mechanizmusaival�való�együttm3ködésér4l�is.�Az�EU�ezenkívül�több�aggodalomra�okot�adó�egyedi�

esetet�is�megvitatott�a�türkmén�hatóságokkal.�

�

Üzbegisztán�

�

Az� Európai� Unió� és� Üzbegisztán� közötti� emberi� jogi� párbeszéd� második� fordulóját� –� a� bel;és�

igazságüggyel,� az� emberi� jogokkal� és� az� ezekhez� kapcsolódó� kérdésekkel� foglalkozó� albizottság�

ülése�keretében�–�2008.� június�5;én�tartották�Brüsszelben.�A�megbeszélések�kiterjedtek�az�emberi�

jogok�Üzbegisztánon� és� az�Európai�Unión� belüli� helyzetére,� valamint� az�ENSZ;fórumokon� és� az�

EBESZ;ben� történt� emberi� jogi� fejleményekre.� Az� EU� az� üzbegisztáni� emberi� jogi� helyzettel�

kapcsolatos� aggályok� széles� körét� felvetette,� különösen� a� véleménynyilvánítás� szabadsága,� a�

börtönkörülmények� és� a� börtönök� megközelíthet4sége� –� beleértve� a� visszatért� menedékkér4kkel�

való� bánásmódot� –,� a� halálbüntetés� eltörlését� követ4� intézkedések,� a� vallásszabadság,� a� civil�

társadalom� fejl4dése,� különösen� a� civil� szervezetek� és� az� emberi� jogok� védelmez4inek� helyzete,�

valamint� a� gyermekmunka� tekintetében.� Az� EU� több� egyedi� esetet� is� megvitatott� az� üzbég�

hatóságokkal.�Az�üzbég�fél�a�maga�részér4l�a�gyermekek�egyes�tagállamokban�fennálló�helyzetének�

bizonyos�szempontjaira�összpontosított.�
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A� tervek� szerint� az� emberi� jogi� párbeszéd� alkalmával� került� volna� sor� a� média� liberalizálásának�

kérdésével�foglalkozó�civil�társadalmi�szemináriumra.�Mivel�májusban�nem�sikerült�megállapodni�a�

szeminárium�megrendezésének�részleteir4l,�arra�végül�október�2–3;án�került�sor�Taskentben.�

�

2.6.4.� Az�EU�és�az�Afrikai�Unió�közötti�emberi�jogi�párbeszéd�

�

Az�EU� fokozni�kívánja� az�AU� tagállamaival�való� együttm3ködését�mind�kétoldalú� szinten,�mind�

nemzetközi� fórumokon,� többek� között� az� Emberi� Jogi� Tanács� keretében.� Az� EU;trojka� 2007�

szeptemberében� tájékozódó� megbeszéléseket� tartott� az� Afrikai� Unió� trojkájával.� Mindkét� fél�

egyetértett� abban,� hogy� er4síteni� kell� az� EU� és� az� Afrikai� Unió� (AU)� közötti,� az� emberi� jogi�

kérdésekkel�kapcsolatos�együttm3ködést,�és�megvitatták�az�EU–AU�párbeszéd�módozatait.�

�

Az� EU–AU� párbeszéd� els4� fordulójára� 2008.� május� 26;án� került� sor� Brüsszelben.� A� felek�

megállapodtak� a� párbeszéd� részleteir4l,� beleértve� különösen� az� arra� vonatkozó� célkit3zést,� hogy�

rendszeresen� értékelik� az� emberi� jogok,� a� demokratikus� elvek� és� a� jogállamiság� Afrikában� és�

Európában�való�tiszteletben�tartásával�kapcsolatos�legf4bb�kihívásokat.�Megvitatták�továbbá�az�EU�

és�az�AU�emberi�jogi�fejleményeit,�és�megállapodtak�abban,�hogy�javítják�a�nemzetközi�fórumokon�

belüli,�e�kérdésekkel�kapcsolatos�együttm3ködésüket.�

�

A�párbeszéd�következ4�fordulójára�2008.�október�27;én�kerül�sor�Addisz;Abebában.�

�

A� 2007� decemberi� lisszaboni� csúcstalálkozót� követ4en� az� EU� és� az� AU� közös� stratégia�

kialakításáról�határozott,�amely�az�emberi�jogok�és�a�demokratikus�kormányzás�terén�megvalósuló�

partnerségre� is� kiterjed.� E� partnerség� kiegészíti� az� EU–AU� emberi� jogi� párbeszédet,� és� szorosan�

kapcsolódik�ahhoz.�

�
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2.6.5.� Emberi�jogi�konzultációk�az�Orosz�Föderációval�

�

Az� Európai� Unió� és� Oroszország� közötti� emberi� jogi� konzultációk� hatodik� fordulójára� 2007.�

október�3;án,�Brüsszelben,�hetedik� fordulójára�pedig�2008.� április�17;én,�Ljubljanában�került� sor.�

Az� emberi� jogi� konzultációk� hatodik,� és� különösen� a� hetedik� fordulóján� nagyjából� a� korábbi�

fordulókon� tárgyalt�kérdések� ismétl4dtek,�és� e� fordulók�azt�mutatták,�hogy�a�két� fél�között�kevés�

pontban� van� egyetértés,� Oroszország� pedig� bármilyen� bírálatra� szisztematikusan� ellentámadással�

reagál.�Oroszország�els4sorban�magára�a�folyamatra�kívánt�összpontosítani,�hangsúlyozva,�hogy�az�

Orosz�Föderáció�a�bizalomépítés�eszközének�tekinti�a�konzultációkat,�míg�az�EU�az�eredményeket�

el4térbe�helyez4�megközelítésre�szólított�fel.�

�

A� megbeszélések� az� Európai� Unión� belüli� és� az� oroszországi� emberi� jogi� helyzetre,� valamint� az�

emberi� jogok� nemzetközi� védelmével� kapcsolatos� kérdésekre� tértek� ki.� Az� EU� az� oroszországi�

emberi� jogi� helyzettel� kapcsolatos� számos� aggályának� hangot� adott,� els4sorban� –� különösen� a�

közelmúltbeli� parlamenti� és� elnökválasztások� fényében� –� a� média,� a� véleménynyilvánítás� és� a�

gyülekezés�szabadsága,�a�civil�társadalom�m3ködése,�a�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogai,�a�

rasszizmus�és�az�idegengy3lölet�elleni�küzdelem,�valamint�a�gyermekek�és�a�n4k�jogai�tekintetében.�

A� két� fél� megvitatta� az� észak;kaukázusi� emberi� jogi� helyzetet� is.� Az� EU� mindkét� alkalommal�

felvetett�egyedi�kérdéseket�is.�

�

A� megbeszélések� ezenkívül� az� EU� és� Oroszország� nemzetközi� emberi� jogi� kötelezettségeire�

összpontosítottak,� beleértve� az�ENSZ�emberi� jogi�különleges� eljárásaival�való� együttm3ködést� is.�

Kitértek� továbbá� az� Európa� Tanácson� belüli� együttm3ködésre,� és� különösen� az� Emberi� Jogok�

Európai� Bírósága� által� hozott� ítéletek� végrehajtására.� Az� EU� Oroszország� kérésére� részletesen�

ismertette�a�különböz4�uniós�tagállamok�jelenlegi�emberi�jogi�helyzetét.�

�

A�civil�társadalom�emberi�jogi�párbeszédekbe�való�bevonására�vonatkozó�politikájának�megfelel4en�

az� EU� bevonta� a� nem� kormányzati� szervezeteket� a� konzultációk� el4készítésébe,� és� a� párbeszéd;

találkozót� megel4z4� napon� kerekasztal;beszélgetést� tartott� orosz� és� nemzetközi� nem� kormányzati�

szervezetekkel.�Az�orosz�hatóságok�nem�vettek�részt�a�kerekasztal;beszélgetésen40.�

�

������������������������������������������������������
40� Oroszországgal�kapcsolatban�további�információk�találhatók�a�6.3.�fejezetben:�Oroszország�és�Közép;

Ázsia.�
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2.6.6.� Emberi� jogi� trojka;konzultációk�az�Egyesült�Államokkal,�Kanadával,�Japánnal,�Új;
Zélanddal�és�a�tagjelölt�országokkal�

�

Az�Egyesült�Államokkal�folytatott�trojka;konzultációk�

�

Az� EU� és� az� Egyesült� Államok� közötti,� évente� kétszer� megrendezésre� kerül4� emberi� jogi�

konzultációt� 2007.� szeptember� 20;án� (Brüsszelben)� és� 2008.� február� 26;án� (Washingtonban)�

tartották.�Mindkét�találkozón�nyílt,�konstruktív�és�mélyreható�véleménycserére�került�sor�az�ENSZ;

Közgy3lés� Harmadik� Bizottsága,� illetve� az� Emberi� Jogi� Tanács� országspecifikus� és� tematikus�

prioritásairól.� Mindkét� fórumon� megvitatták� az� EU� és� az� USA� közötti� együttm3ködés� és�

koordináció� lehet4ségeit.� Az� Egyesült� Államok� növekv4� kételyeinek� és� frusztrációjának� adott�

hangot� az�Emberi� Jogi�Tanács�m3ködésével� kapcsolatban,� ami�már� el4revetítette� a� szervb4l� való�

2008.�júniusi�kilépésre�vonatkozó�döntését.�A�februári�találkozón�részletes�véleménycserére�került�

sor�az�aggodalomra�okot�adó�országokról�és�az�ezen�országokkal�szemben�folytatandó�politikáról.�

Ezen� túlmen4en� az� EU� és� az� Egyesült� Államok� tájékoztatták� egymást� a� harmadik� országokkal�

folytatott�emberi�jogi�párbeszédekr4l�és�konzultációkról.�

�

Az�emberi�jogok�és�a�terrorizmus�elleni�küzdelem�kérdése�mindkét�találkozó�napirendjén�szerepelt,�

ami� lehet4séget� adott� az�EU;nak� arra,� hogy� az� USA� terrorizmus� elleni� küzdelemmel� kapcsolatos�

egyes� gyakorlataira� és� politikáira� vonatkozóan� számos� konkrét� kérdést� tegyen� fel,� és� aggodalmát�

fejezze�ki.�Az�EU�aggodalmának�adott� hangot� azzal�kapcsolatban,�hogy� az�Egyesült�Államokban�

továbbra�is�alkalmazzák�a�halálbüntetést.�

�

A� további� megtárgyalt� kérdések� között� szerepelt� a� durbani� folyamat,� az� emberi� jogok�

védelmez4inek�az�USA�általi�támogatása,�az�ENSZ�Demokrácia�Alapja,�valamit�a�meggy4z4désük�

miatt�bebörtönzött�személyekkel�kapcsolatos�közös�EU–USA�kezdeményezés.�

�
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A�Kanadával�folytatott�trojka;konzultációk�

�

Az�EU�és�Kanada�közötti�emberi�jogi�konzultációkra�2007.�szeptember�6;án,�Brüsszelben,�valamint�

2008.� február�28;án,�Ottawában�került� sor.�Kanada�és�az�EU�véleménycserét� folytatott� az�ENSZ;

Közgy3lés� Harmadik� Bizottsága,� illetve� az� Emberi� Jogi� Tanács� országspecifikus� és� tematikus�

prioritásairól�és�más,�az�Emberi�Jogi�Tanáccsal�kapcsolatos�kérdésekr4l.�Ezen�túlmen4en�az�EU�és�

Kanada� tájékoztatta� egymást� a� harmadik� országokkal� folytatott� emberi� jogi� párbeszédekr4l� és�

konzultációkról.� A� további� megtárgyalt� kérdések� között� szerepelt� az� EU� azzal� kapcsolatos�

aggodalma,�hogy�Kanada�a�továbbiakban�nem�vesz�részt�a�durbani�felülvizsgálati�konferenciában,�

valamint� Kanada� vonakodó� álláspontja� az� 4slakos� népek� jogairól� szóló� ENSZ;nyilatkozattal�

kapcsolatban.�

�

A�Japánnal�folytatott�trojka;konzultációk�

�

Az�EU�és�Japán�közötti�emberi�jogi�konzultációkra�2007.�október�9;én,�Brüsszelben,�valamint�2008.�

március� 6;án,� Genfben� került� sor.� Japán� és� az� EU� véleményt� cserélt� az� ENSZ� Emberi� Jogi�

Tanácsában� és� az�ENSZ�Közgy3lésének� harmadik� bizottságában� e� téren� lezajlott� fejleményekr4l,�

valamint� a� harmadik� országokkal� folytatott� kétoldalú� emberi� jogi� párbeszédekr4l.� Az� EU�

aggodalmának� adott� hangot� azzal� kapcsolatban,� hogy� Japánban� továbbra� is� alkalmazzák� a�

halálbüntetést.�

�

Az�Új;Zélanddal�folytatott�trojka;konzultációk�

�

Az� Új;Zélanddal� folytatott� emberi� jogi� konzultációk� negyedik� fordulóját� 2008.� február� 14;én�

tartották� Brüsszelben.� Új;Zéland� és� az� EU� véleménycserét� folytatott� az� ENSZ;ben� történt�

fejleményekr4l.� Emellett� tájékoztatták� egymást� a� harmadik� országokkal� folytatott� emberi� jogi�

párbeszédekr4l�és�konzultációkról.�A�megbeszélés�fontos�napirendi�pontja�volt�még�a�halálbüntetés�

moratóriumáról�és�eltörlésér4l�szóló�ENSZ;közgy3lési�határozat�nyomon�követése.�

�
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A�tagjelölt�országokkal�folytatott�trojka;konzultációk�

�

A� tagjelölt� országokkal� –� Horvátországgal,� Macedónia� volt� Jugoszláv� Köztársasággal� és�

Törökországgal�–�évente�kétszer�megrendezésre�kerül4�emberi�jogi�konzultációt�2007.�október�8;án�

és�2008.� február�11;én� tartották�Brüsszelben.�Az�EU� tájékoztatta�a� tagjelölt�országokat�az�emberi�

jogok�el4mozdításával�kapcsolatos�prioritásairól,�különösen�az�ENSZ�keretében� tett�európai�uniós�

kezdeményezések� tekintetében,� és� támogatásukat� kérte.� Horvátország,� Macedónia� Volt� Jugoszláv�

Köztársaság�és�Törökország�tájékoztatta�az�EU;t�általános�emberi�jogi�politikájáról.�

�

2.7.� A� harmadik� országokkal� kötött� együttmIködési� megállapodások� emberi� jogi�
záradéka�

�

Az� Európai� Közösség� 1995� óta� arra� törekszik,� hogy� az� ágazati� megállapodásokon� kívül� a� nem�

iparosodott� országokkal� kötött� valamennyi�megállapodásba� emberi� jogi� záradékot� illesszenek.�Az�

emberi� jogi� záradék� értelmében� az� emberi� jogok� közös� érdeket� képviselnek,� a� felek� közötti�

párbeszéd�részét�képezik�és�pozitív�intézkedések,�valamint�a�megállapodás�egyéb�kulcsfontosságú�

rendelkezései� végrehajtásának� alapjául� szolgálnak.� Az� emberi� jogok� súlyos� és� tartós� megsértése�

esetén�az�emberi� jogi�záradék� lehet4vé� teszi�a�megállapodás�egyik�fele�számára,�hogy�a� jogsértés�

mértékével� arányos� korlátozó� intézkedéseket� hozzon� a� jogsért4� féllel� szemben.� Az� Európai�

Közösség�2007.�október�15;én�a�kereskedelemr4l�és�kereskedelemmel�kapcsolatos�ügyekr4l�szóló�

ideiglenes�megállapodást�kötött�Montenegróval,�amely�emberi�jogi�záradékot�tartalmaz41.�

�

Az�Európai�Parlament�az�emberi�jogok�világbeli�helyzetér4l�szóló�2007.�évi�éves�jelentésr4l�és�az�

Európai�Unió� ezzel�kapcsolatos�politikájáról� szóló�2008.�május�8;i� állásfoglalásában� sajnálatának�

adott� hangot� amiatt,� hogy� az� emberi� jogokkal� és� a� demokráciával� kapcsolatos� záradékot� a�

végrehajtást� lehet4vé� tév4� mechanizmus� hiányában� nem� hajtják� végre� konkrét� formában.� A�

Parlament�megismételte�arra�vonatkozó�felhívását,�hogy�az�emberi�jogi�záradékokat�a�felek�közötti,�

átláthatóbb�konzultációs�eljárás�révén�hajtsák�végre.�

�

������������������������������������������������������
41� Az�emberi�jogi�záradékot�tartalmazó�megállapodások�áttekintése�hozzáférhet4�a�Bizottság�

szerz4désekkel�foglalkozó�hivatalánál:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� A� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszköze� (EIDHR)� 42� keretében�
finanszírozott�tevékenységek�

�

A� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszköze� (EIDHR)� –� olyan� független� finanszírozási�

eszközként,� amelynek� célja,� hogy� kiegészítse� a� kétoldalú� fejlesztési� és� gazdasági� együttm3ködés�

keretében�nyújtott�közösségi�támogatást�–�2007;ben�követte�a�korábbi�EIDHR�kezdeményezést.�Ez�

az�eszköz�hozzájárul�a�demokrácia�és�a�jogállamiság�fejlesztéséhez�és�megszilárdításához,�valamint�

az� emberi� jogoknak� és� az� alapvet4� szabadságoknak� az� egész� világon� való� el4mozdításához� és�

védelméhez.� A� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszközére� vonatkozó� jelenlegi� (a� 2007;

2010;es� id4szakra� szóló)� stratégiai� dokumentumot� éves� cselekvési� programok� alapján� hajtják�

végre43.� Az� EIDHR� partnerei� els4sorban� helyi� és� nemzetközi� civil� társadalmi� szervezetek� (a�

hozzájárulások�91�%;a),�de�szakértelemmel�rendelkez4�nemzetközi�kormányközi�szervezetek�is�(a�

hozzájárulások�9�%;a).�

�

Az� EIDHR� els4dleges� szerepe� a� civil� társadalmi� szervezetekkel� együtt,� azok� számára� és� azokon�

keresztül�végzett�munka.�Egyrészr4l�segíti�a�civil� társadalom�fejl4déséhez�elengedhetetlen,�nyitott�

társadalom� kialakulását,� másrészr4l� támogatja� a� civil� társadalmat� abban,� hogy� a� párbeszéd� és� a�

reform� hatásos� tényez4jévé� váljon.� Az� EIDHR� független� finanszírozási� eszköz,� amely� olyan�

esetekben�is�felhasználható,�amikor�a�fejlesztési�együttm3ködés�területén�nem�áll�fenn�kapcsolat�az�

Európai� Közösséggel.� Az� EIDHR� harmadik� országbeli� kormány� vagy� más� közhatalmi� szerv�

hozzájárulása�nélkül�finanszírozhat�projekteket.�

�

A� tevékenységekre�országos,� regionális�és�globális� szinten�kerül� sor.�Az�országos� szint3�EIDHR;

projektek� irányításáért� a� Bizottság� harmadik� országbeli� delegációi� felel4sek.� 2007–2008;ban� az�

emberi�jogokkal�és�a�demokráciával�kapcsolatos�projektekre�szánt�EIDHR;források�több�mint�108�

millió�EUR;t� tettek�ki,�ami�a�projektek�széles�körének�finanszírozását� tette� lehet4vé� több�mint�80�

országban.�Ezenkívül�az�EIDHR�keretében�finanszírozták�az�uniós�választási�megfigyel4�missziókat�

is44.� Ezek� az� egyes� országokban� zajló� demokratizálódási� folyamatok� támogatásának� alapvet4�

eszközeivé�váltak.�

�

������������������������������������������������������
42� A�demokrácia�és�az�emberi�jogok�világszint3�el4mozdítása�finanszírozási�eszközének�létrehozásáról�

szóló,�2006.�december�20;i�1889/2006/EK�európai�parlamenti�és�tanácsi�rendelet�(HL�L�386.,�
2006.12.29.,�1.�o.).�

43� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Lásd�a�4.11.�fejezetet:�Demokrácia�és�választások.�
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Az�új�EIDHR�–�a�finanszírozás�rugalmasabb�és�innovatívabb�formáit�lehet4vé�tev4�új�költségvetési�

rendelet� alapján� –� bizonyos� körülmények� között� nemcsak� bejegyzett� szervezetek,� hanem� jogi�

személyiséggel�nem�rendelkez4�jogalanyok�finanszírozására�is�lehet4séget�nyújt.�Emellett�biztosítja�

az�úgynevezett�„továbbtámogatás”�lehet4ségét�is,�ami�azt�jelenti,�hogy�az�emberi�jogok�tiszteletben�

tartásának� komoly� veszélyeztetettsége� esetén� a� projekt� végrehajtásáért� felel4s� civil� társadalmi�

szervezet�az�emberi�jogok�érvényesülésének�el4mozdítása�érdekében�kisebb�támogatásokat�nyújthat�

más� helyi� szervezeteknek,� jogi� személyiséggel� nem� rendelkez4� jogalanyoknak� vagy� az� emberi�

jogokat�védelmez4�magánszemélyeknek.�

�

A�Bizottság�és�a�civil�társadalom�képvisel4i�között�rendszeres�találkozókra�kerül�sor�–�mind�helyi�

szinten,� a� partnerországokban,� mind� Brüsszelben,� az� EIDHR� szempontjából� releváns� nem�

kormányzati�platformok�részvételével�–,�amelyeknek�célja�a�végrehajtó�partnerekkel�való�párbeszéd�

b4vítése� és� az� információk� megosztása.� Az� EIDHR� a� partnerországokban� m3köd4� helyi� civil�

társadalmi�szervezetek�kapacitásépítését�szolgáló�finanszírozást�is�lehet4vé�tesz.�

�

A�projektek�meghatározása,�kiválasztása�és�finanszírozása45�

�

A�demokrácia�és�az�emberi� jogok�új�európai�eszköze�céljainak�teljesítése�érdekében�a�projekteket�

három�különböz4�módon�választják�ki.�

�

2007�júliusa�és�2008�júniusa�között�hét�világméretI�ajánlattételi�felhívást�tettek�közzé�57,5�millió�

EUR� összértékben,� amelyet� a� 2007.� és� a� 2008.� évi� költségvetésb4l� finanszíroztak.� Ezek� az�

ajánlattételi� felhívások� a� következ4kre� összpontosítottak:� az� emberi� jogok� és� az� alapvet4�

szabadságok� tiszteletben� tartásának� javítása� olyan� országokban� és� régiókban,� ahol� e� jogok� és�

szabadságok� érvényesülését� leginkább� veszély� fenyegeti;� az� EU� emberi� jogi� iránymutatásainak�

körébe� tartozó� területeken� (emberi� jogi� párbeszédek,� az� emberi� jogok� védelmez4i,� halálbüntetés,�

kínzás)� végzett� fellépések� támogatása;� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal� kapcsolatos� világméret3�

civil� társadalmi� kampányok� támogatása,� valamint� az� emberi� jogokhoz� és� a� demokratizálódáshoz�

kapcsolódó,�az�EU;n�kívüli�mesterképzési�programok�támogatása.�

�

������������������������������������������������������
45� A�2007�júliusa�és�2008�júniusa�között�finanszírozott�EIDHR;projektek�áttekintését�a�II.�melléklet�

tartalmazza.��
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2002�óta� jelent4sen�növekedett� a�bizottsági�delegációk�által�kezelt�helyi�ajánlattételi� felhívásokon�

keresztül� kiválasztott� országspecifikus� mikroprojektek� száma.� A� Bizottság� 2007;ben� az�

országalapú� támogatási� programok� keretében� 31,8� millió� EUR� összeget� bocsátott� rendelkezésre�

helyi� projektek� számára.� Ezeket� a� programokat� 47� országban� hajtották� végre,� céljuk� a� civil�

társadalom�szerepének�er4sítése�volt�az�emberi�jogok�és�a�demokratikus�reform�el4mozdításában,�a�

csoportérdekek� békés� összeegyeztetésében,� valamint� a� politikában� való� részvétel� és� képviselet�

megszilárdításában.�Az�országalapú�támogatási�programok�keretében�nyújtott�támogatások�összege�

10�000�EUR�és�300�000�EUR�közötti.�

�

Az�ajánlattételi�felhívás�nélkül�kiválasztott�projektek�„az�emberi�jogok,�a�jog�érvényesülése�és�a�

jogállamiság�védelmét,�valamint�a�demokrácia�el4mozdítását�célzó�nemzetközi�és� regionális�keret�

támogatására� és� meger4sítésére”� irányuló� stratégiai� partnerségek.� A� 2007;2008;as� id4szakban� a�

stratégiai�partnerségeknek�nyújtott�uniós�hozzájárulás�18,2�millió�EUR�volt,�ami�magában�foglalta�

többek�között�az�Európa�Tanáccsal�közös�programot,�a�kelet;európai�demokratizálódás�és�az�emberi�

jogok� el4mozdítását� célzó� EK–EBESZ� közös� irányítású� projektet,� valamint� az� Emberi� Jogok�

Egyetemes�Nyilatkozata�60.� évfordulójának�keretében�készített� filmek�–�mint� az� emberi� jogokkal�

kapcsolatos� tájékoztatás� eszközei� –� gyártásához� és� bemutatásához� való� hozzájárulást.� A�

partnerségek�magukban� foglalják� továbbá�az� emberi� jogi� f4biztos�hivatalának� stratégiai� irányítási�

tervéhez,� valamint� az�Emberi� Jogokkal� és�Demokratizálódással� Foglalkozó�Európai�Egyetemközi�

Központnak� (EIUC)�az�emberi� jogok�és� a�demokratizálódás� területén� folytatott�mesterképzéséhez�

nyújtott�éves�hozzájárulást.�

�

Értékelés�és�elemzés�

�

Az� EIDHR� keretében� a� kínzások� megel4zésének� támogatására� és� a� kínzások� áldozatainak�

rehabilitációs�központjai�számára�nyújtott�támogatások�értékelése46�harminchat�–�az�elmúlt�öt�évben�

a� Közel;Kelet/Ázsia,� Afrika,� Kelet;� és� Nyugat;Európa,� valamint� Latin;Amerika� 28� országában�

végrehajtott� –� projektet� vizsgált� meg.� Az� értékelés� eredménye� azt� mutatta,� hogy� a� kínzás�

megel4zése�érdekében�végzett�munka�számos�országban�kedvez4�hatással�volt�a�kínzással�és�más�

emberi� jogi� kérdésekkel� kapcsolatos� helyzetre.� A� kínzások� áldozatainak� rehabilitációs� központjai�

által�a�kínzások�áldozatai�számára�nyújtott�segítség�folyamatosan�b4vült,�és�ezzel�egyidej3leg�javult�

a� szolgáltatások� színvonala.� A� projektek� relevanciáját,� hatékonyságát� és� eredményességét� teljes�

mértékben�kielégít4nek�min4sítették.�Az�értékelés�során�az�is�megállapítást�nyert,�hogy�–�releváns,�

objektív� és� ellen4rizhet4� mutatók� hiányában� –� nem� egyszer3� feladat� a� kínzások� áldozatainak�

rehabilitációjával�kapcsolatos�projektek�értékelése.�

������������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Ezenkívül�elemzés�készült�a�2000�óta�végrehajtott�valamennyi�EIDHR;projektr4l,�amely�áttekintést�

nyújt� arról,� hogy�mit� támogatott� az�EIDHR,� és�hogyan� értékelhet4� e� támogatások� relevanciája� és�

hatása.�Az�elemzések�alapján�elektronikus�összefoglalók47�készültek,�amelyek�földrajzi�és�tematikus�

rendszerezésben�tartalmazzák�az�EIDHR;projekteket.�Az�összefoglalókat�rendszeresen�frissítik.�

�

3.� AZ�EURÓPAI�PARLAME�T�EMBERI�JOGI�FELLÉPÉSEI�

�

Az�Európai�Parlament�továbbra�is�az�emberi�jogok�és�a�demokrácia�ügyének�fontos�szószólója48.�A�

jelentésben�tárgyalt�id4szakban�állásfoglalásai,�jelentései,�harmadik�országbeli�missziói,�emberi�jogi�

rendezvényei,�harmadik�országokkal� létrehozott� interparlamentáris�delegációi�és�közös�parlamenti�

bizottságai,� írásbeli� és� szóbeli� kérdései,� konkrét� kérdésekben� való� különleges� meghallgatásai,� az�

évenként�odaítélt�emberi�jogi�díj�és�a�gondolatszabadság�védelméért�járó,�szintén�évenként�odaítélt�

Szaharov;díj� révén� hozzájárult� az� emberi� jogi� politikák� kialakításához,� végrehajtásához� és�

értékeléséhez.� A� plenáris� üléseken,� a� bizottságokban,� albizottságokban� és� munkacsoportokban�

folytatott� nyilvános� vitákon� keresztül� beszámoltatja� a� Tanácsot� és� a� Bizottságot.� Ezenkívül� az�

Európai� Parlament� elnöke,� valamint� az� egyes� bizottságok,� albizottságok� és� delegációk� elnökei�

rendszeresen� felvetnek� emberi� jogi� kérdéseket� a� harmadik� országok� képvisel4ivel� folytatott�

közvetlen�tárgyalásokon�vagy�levelezésben.�

�

A�Külügyi�Bizottságon�belül�m3köd4�Emberi�Jogi�Albizottság,�amelynek�elnöke�Hélène�Flautre�

(Zöldek/EFA),� az� emberi� jogi� kérdésekkel� kapcsolatos� megbeszélések� központjává� vált� a�

Parlamentben.�Parlamenti�kezdeményezéseket�tesz�e�témában,�és�állandó�fórumot�biztosít�az�EU;n�

kívüli�országok�emberi� jogi�helyzetér4l�és�demokratikus�fejl4désér4l� folytatott�megbeszélésekhez.�

Ezeket� a� kérdéseket� a� többi� uniós� intézménnyel,� az� ENSZ� különleges� el4adóival� és� az� ENSZ�

Fejlesztési� Programjának� (UNDP)� képvisel4ivel,� az� Európa� Tanáccsal,� kormányképvisel4kkel,� az�

emberi�jogok�védelmez4ivel�és�nem�kormányzati�szervezetekkel�vitatják�meg.�

�

������������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�
48� Az�Európai�Parlament�külkapcsolatok�terén�folytatott�f4bb�emberi�jogi�tevékenységeinek�áttekintése�

az�alábbi�oldalon�található:�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Az� albizottság� egyik� f4� célja,� hogy� hozzájáruljon� ahhoz,� hogy� az� emberi� jogi� kérdéseket� az� EU�

külkapcsolatainak� valamennyi� vonatkozásában� érvényre� juttassák.� Ezt� többek� között� az� EP�

harmadik�országokkal�létrehozott�interparlamentáris�delegációi�számára�készített�iránymutatásokkal�

próbálja�megvalósítani.�

�

A�jelentésben�tárgyalt�id=szakban�az�Emberi�Jogi�Albizottság�számos,�emberi�jogi�kérdésekre�

vonatkozó�véleménycserét�és�meghallgatást�szervezett,�többek�között�az�alábbi�emberi�jogi�

kérdésekben:�

Kína�az�Olimpiai�Játékok�el4estéjén�és�az�emberi�jogi�párbeszéd�után,�Tibet�problematikus�helyzete,�

az� oroszországi� emberi� jogi� helyzet� és� az� Oroszország� és� az� ODIHR� közötti,� a� választási�

megfigyel4kkel�kapcsolatos�problémák,�a�burmai,� afganisztáni,� iraki,� iráni�emberi� jogok,�a�Perzsa;

öböl�államainak�emberi� jogi�helyzete,�a�palesztin�bebörtönzöttek,�a�guantánamói;öböli�fogolytábor,�

az� emberi� jogok� helyzete� Dél;� és� Közép;Ázsiában,� különös� tekintettel� Üzbegisztánra,� az�

euromediterrán�együttm3ködés,�az�Alapjogi�Ügynökség�programja,�Szíria,�emberi� jogi�kérdések�az�

EU–Afrika� stratégiában,� Guatemala,� emberi� jogi� kérdések� az� EU� szomszédságpolitikájában,�

Horvátország�és�Törökország,�valamint�az�Emberi�Jogi�Tanács�és�a�gyermekek�jogai..��

�

Az�albizottság�Strasbourgban�rendkívüli�találkozót�tartott�Asma�Jahangirral,�az�ENSZ;nek�a�vallás�

és�meggy4z4dés�szabadságával�foglalkozó�különleges�el4adójával,�aki�a�kultúrák�közötti�párbeszéd�

európai�éve�keretében�a�Parlament�plenáris�ülésén�is�beszédet�mondott.�

�

Az� Európai� Unió� emberi� jogi� parlamenti� bizottságainak� a� német� elnökség� során,� 2007;ben�

létrehozott�hálózata� 2008� júniusában,� az�Emberi� Jogi�Albizottság� szervezésében�megtartotta� els4�

ülését,� amelynek� f4� témája� –� a� kínzás� elleni� küzdelem� nemzetközi� napjával� összefüggésben� –� a�

kínzás�elleni�küzdelem,�mint�az�EU�kiemelt�célkit3zése�volt.�Az�ülés�résztvev4i�–�Manfred�Nowak,�

az�ENSZ�kínzás�elleni�küzdelemmel�foglalkozó�különleges�el4adója� jelenlétében�–�az�e�kérdéssel�

kapcsolatos�nyilatkozatról�állapodtak�meg,�amely�többek�között�kimondja,�hogy�a�tagállamoknak�a�

kínzások� áldozatainak� rehabilitációját� végz4� központokat� kell� finanszírozniuk,� valamint� alá� kell�

írniuk�és�meg�kell�er4síteniük�a�kínzás�és�más�kegyetlen,�embertelen�vagy�megalázó�bánásmód�és�

büntetés�elleni�egyezmény�fakultatív�jegyz4könyvét�(OPCAT).�

�
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Az�Euromediterrán�Parlamenti�KözgyIlés�a�mediterrán�térség�országaival�biztosít�lehet4séget�a�

demokráciáról� és� az� emberi� jogokról� folytatott� parlamenti� párbeszédre.� A� közgy3lés� 2008.� évi�

plenáris�ülésére�március�27–28;án�került�sor�Athénban.�A�közgy3lés�politikai,�biztonsági�és�emberi�

jogi�bizottságának�bevett�gyakorlata,�hogy�minden�ülésen�állandó�napirendi�pontként�szerepelnek�az�

emberi� jogok,� és� ezt� a� napirendi� pontot� az� EP� Emberi� Jogi� Albizottságának� elnökét� is� magában�

foglaló,� kis� létszámú� munkacsoport� dolgozza� ki.� A� megtárgyalt� kérdések� között� szerepelt� a�

halálbüntetés�térségbeli�helyzete,�valamint�a�migrációs�politikák�emberi�jogi�szempontjai.�

�

Az�Európai�Parlament�tevékenyen�részt�vesz�választási�megfigyel=�missziókban� is,�és�ily�módon�

még� er4teljesebben� járul� hozzá� az� emberi� jogok� és� a� demokrácia� er4sítéséhez� harmadik�

országokban.� Mostanra� bevett� gyakorlattá� vált,� hogy� az� Európai� Unió� választási� megfigyel4�

missziójának� vezet4jét� az� európai� parlamenti� képvisel4k� közül� választják,� valamint� az,� hogy� az�

Európai�Parlament�e�missziók�kiegészítéseként�egy�rövid�távú�megfigyelési�feladatokkal�rendelkez4�

delegációt�küld.�Az�Európai�Parlament�nagy�jelent4séget�tulajdonít�ennek�a�kérdésnek.�

�

Az�albizottság�az�Hélène�Flautre�által�készített�bevezet4�jelentésében�foglalkozott�a�harmadik�

országokkal�szembeni�szankciók�mIködésével.�A�jelentéstervezet�a�szankcióknak�–�mint�a�

külpolitika�eszközeinek�–�az�Európai�Unió�általi�ésszer3bb�alkalmazására�hívott�fel.�A�jelentés�

általánosságban�hangsúlyozta,�hogy�a�szankciókra�vonatkozó�átlátható�és�hatékony,�az�EU�egyéb�

emberi�jogi�eszközeivel�koherens�politikát�kell�kialakítani�az�EU�humanitárius�és�emberi�jogi�

kötelezettségvállalásaival�összhangban,�amelynek�gyakorlati�alkalmazása�következetes,�és�amely�

világos�és�átlátható�kritériumokat�vezet�be.�

�
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A�saját�kezdeményezésre�készített�jelentések�az�Európai�Parlament�leghatékonyabb�eszközei�közé�

tartoznak�legfontosabb�véleményei�és�az�emberi�jog�terén�érintett�egyéb�szerepl4k�–�többek�között�a�

Tanács�és�a�Bizottság�–�figyelmének�a�kérdésre�való�irányítása�tekintetében.�E�tekintetben�a�

legfontosabb�„az�Európai�Parlament�éves�jelentése�az�emberi�jogok�helyzetér=l�a�világban�és�

az�EU�emberi�jogi�politikájáról”�tárgyú�jelentés,�amely�–�az�Európai�Parlament�elszámoltató�

funkciójának�részeként�–�vizsgálatnak�veti�alá�az�uniós�politikákat.�Az�EP�legutóbbi�éves�jelentését�

Marco�Cappato�(ALDE)�parlamenti�képvisel4�készítette,�és�az�ahhoz�kapcsolódó�állásfoglalást�a�

plenáris�ülés�2008.�május�8;án�fogadta�el.�Az�állásfoglalás49�elemzi�az�Európai�Uniónak�az�emberi�

jogok�területén�bármilyen�formában�végzett�tevékenységeit,�és�javaslatokat�tartalmaz�e�

tevékenységek�eredményességének�növelésére.�A�szóban�forgó�jelentésben�tárgyalt�kérdések�között�

szerepelt�az�EU�nemzetközi�szervezetekben�folytatott�tevékenysége,�az�emberi�jogi�szempontok�

más�politikai�területeken�–�többek�között�a�kereskedelem�területén�–�való�érvényesítése,�és�az�EU�

harmadik�országokkal�folytatott�emberi�jogi�párbeszédei.�

�

Az� Európai� Parlament� 2007� decemberében� –� a� dárfúri� mészárlások� áldozataiért� folytatott�

küzdelméért� –� Szálih� Mahmúd� Oszmán� szudáni� ügyvédnek� ítélte� éves� emberi� jogi� díját,� a�

gondolatszabadság�védelméért�járó�Szaharov;díjat.�

�

Az� albizottság� emellett� rendszeres� párbeszédet� folytat� nemzetközi� és� regionális� szervezetekkel,�

nevezetesen� az� EBESZ� Parlamenti� Közgy3lésével� és� az� Európa� Tanáccsal.� Ebben� az�

összefüggésben� folyamatos� párbeszéd� alakult� ki� az� Európa� Tanács� emberi� jogi� biztosának�

hivatalával�is.�

�

A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban�az�albizottságnak�lehet4sége�nyílt�rendszeres�véleménycserét�

folytatni�a�Tanács�emberi�jogi�munkacsoportjának�(COHOM)�elnökével,�aki�ismertette�a�COHOM�

munkaprogramját�és�beszámolt�az�albizottság�tagjainak.�

�

Az� albizottság� nyomon� követi� és� értékeli� az� EU� emberi� jogi� eszközeinek� a� végrehajtását,� és� e�

tekintetben� különös� hangsúlyt� helyez� az� emberi� jogi� kérdésekre� vonatkozó� európai� uniós�

iránymutatások�végrehajtására.�A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban�az�albizottság�a�konkrétan�a�

kínzásról� és� más� kegyetlen,� embertelen� és� megalázó� bánásmódról� vagy� büntetésr4l� szóló� uniós�

iránymutatások�végrehajtásáról�szóló�tanulmányt�készíttetett�az�iránymutatásoknak�a�COHOM�általi�

felülvizsgálatához�való�hozzájárulás�céljából.�

������������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�
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Az�EP�ezenkívül�véleménycserét� szervezett� a� gyermekek� jogainak�védelmér4l� és� el4mozdításáról�

szóló�új�uniós�iránymutatásokról,�valamint�a�gyermekek�és�a�fegyveres�konfliktusok�kapcsolatáról�

szóló,�már�létez4�uniós�iránymutatásokról.�

�

Az� albizottság� ezenkívül� folyamatos� nyomást� gyakorolt� az� uniós� intézményekre� az� emberi� jogok�

védelmez4ir4l�szóló�uniós�iránymutatások�eredményes�végrehajtása�érdekében,�különös�tekintettel�

az� emberi� jogok� fenyegetett� helyzetben� lév4� védelmez4inek� nyújtott� uniós� vízumkönnyítési�

intézkedésekre.� A� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszközér4l�  EIDHR)� folytatott�

megbeszélések� keretében� az� albizottságnak� sikerült� biztosítania� azt,� hogy� az� EIDHR;b4l�

finanszírozott�programok� javítsák�az�emberi� jogok�védelmez4inek�azonnali� támogatására� irányuló�

intézkedéseket.�

�

�

Az�Emberi�Jogi�Albizottság�által�kezdeményezett�tanulmányok:�

�� Emberi�jogi�politikai�párbeszédek�–�az�összegzés�elemei;�

�� Becsületgyilkosság�–�okok�és�következmények;�

�� Uniós�és�ENSZ;szankciók,�valamint�az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�tiszteletben�

tartása;�

�� Emberi�jogok�és�rögzült�konfliktusok�az�EU�keleti�szomszédainál;�

�� Az�Európai�Uniónak�az�ENSZ�Emberi�Jogi�Tanácsában�betöltött�szerepe.�

�

Az�Emberi�Jogi�Albizottság�felkérésére�készített�tájékoztatók:�az�EU�és�Kína�közötti�emberi�jogi�

párbeszédr4l;�az�emberi�jogok�oroszországi�helyzetér4l:�„Állampolgárok�veszélyben�–�emberi�jogok�

és� szabadság� a� putyini� Oroszországban”;� a� visszafogadási� megállapodásokról,� valamint� az� emberi�

jogok�harmadik�országokban�való�tiszteletben�tartásáról;�a�volt�Jugoszláviával�foglalkozó�nemzetközi�

büntet4törvényszékr4l;� az� emberi� jogok� afganisztáni� helyzetér4l;� „a� török� Alkotmánybíróságnak� a�

kormányzó�AKP�helyzetére�vonatkozó�döntésének� lehetséges� jogi�és�politikai�következményeir4l”;�

valamint�az�Olimpiai�Játékokat�követ4�kínai�emberi�jogi�helyzetr4l.�

�
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A� harmadik� országokkal� folytatott� emberi� jogi� párbeszédek� és� konzultációk� tekintetében� az�

Európai� Parlament� F4titkársága� meghívást� kapott� a� párbeszédek� egyes� fordulóit� megel4z4,� nem�

kormányzati� szervezetekkel� tartott� uniós� tájékoztatókra� és� jogi� szemináriumokra,� és� e� fordulókat�

követ4en� jelent4s� mennyiség3� (esetenként� az� albizottság� ülésein� nyilvánosan� megvitatott)�

visszajelzést�kapott�az�elnökségt4l,�a�Tanácstól�és�a�Bizottságtól.�A�harmadik�országokkal�folytatott�

emberi� jogi�párbeszédekr4l�és�konzultációkról� szóló�EP;jelentés�elfogadását�követ4en�a�Bizottság�

és� a� Tanács� képvisel4i� kifejezték� a� Parlamenttel� való� szorosabb� együttm3ködésre� vonatkozó�

szándékukat� a� Tanács� és� a� Bizottság� képvisel4inek� az� érintett� európai� parlamenti� képvisel4kkel�

tartandó,� az� emberi� jogi� párbeszédek� és� konzultációk� egyes� fordulóit� megel4z4� rendszeres�

találkozóinak,�valamint�az�emberi�jogi�párbeszédeknek�szentelt,�megfelel4�struktúrájú�–�például�az�

európai� szomszédságpolitika� országainak� emberi� jogi� parlamenti� albizottságaival� tartandó� –�

találkozók� megszervezése� tekintetében.� Ezek� a� találkozók� lehet4vé� teszik,� hogy� a� Parlament�

tájékoztatást� kapjon,� hozzájáruljon� a� párbeszédek/konzultációk/albizottságok� napirendjéhez,�

valamint�értékelni�tudja�az�ezeken�a�fórumokon�elért�eredményeket.�

�

Az� emberi� jogi� kérdésekben� folytatott� együttm3ködés� egyik� jelent4s� szerve� az� ENSZ� genfi�

székhely3�Emberi�Jogi�Tanácsa�(EJT),�amelynek�munkáját�az�Európai�Parlament�továbbra�is�nagy�

érdekl4déssel� és� várakozással� követte� nyomon.� A� Parlament� a� 2008.� február� 21;én� elfogadott�

állásfoglalásában� európai� parlamenti� képvisel4k� delegációjának� adott� megbízást� az� Emberi� Jogi�

Tanács� 7.� ülésének� követésére,� mivel� ezen� az� ülésen� több� kérdés� megvizsgálására� az� új�

munkamódszereket� alkalmazták,� és� itt� került� sor� az� egyetemes� id4szakos� felülvizsgálat� (UPR)�

mechanizmusának� finomhangolására.�Az�állásfoglalás�hangsúlyozta�az�Emberi� Jogi�Tanácsnak�az�

ENSZ�felépítésén�belüli�kulcsfontosságú�szerepét,�valamint�azt,�hogy�az�EJT�hitelessége�a�javasolt�

reformok�és�mechanizmusok�olyan�módon� történ4�végrehajtásán� alapul,� amely�meger4síti� az�EJT�

azon� képességét,� hogy� világszerte� fellépjen� az� emberi� jogok� megsértése� ellen.� Az� új� egyetemes�

id4szakos� felülvizsgálati� mechanizmus� tekintetében� az� EP� sürgette� az� EU� tagállamait� és� a�

Bizottságot�arra,�hogy�biztosítsák�valamennyi�felülvizsgálat�következtetéseinek�figyelembe�vételét�

az�uniós�segítségnyújtási�programokban.�Az�állásfoglalás�rámutatott�továbbá�arra,�hogy�az�EU;nak�

egységesen�kell�fellépnie�az�emberi�jogi�kérdések�kezelése�terén,�és�annak�érdekében,�hogy�az�EU�

álláspontja�nagyobb�hangsúlyt�kapjon,�felhívott�minden�uniós�tagállamot�arra,�hogy�azt�kifejezésre�

juttassa.�

�

2008.�március�17.�és�19.�között�az�Európai�Parlament�képvisel4inek�delegációja�részt�vett�az�EJT�

hetedik� ülésén,� és� találkozott� az� EU� elnökségével,� a� tagállamok� és� más� államok� nagyköveteivel,�

különleges� el4adókkal� és� nem� kormányzati� szervezetekkel.� A� delegáció� befolyásolni� próbálta� az�

ülésen� megvitatott� kiemelked4� jelent4ség3� kérdésekben� –� többek� között� a� különleges� eljárások�

megbízatásainak� felülvizsgálata,� ésszer3sítése� és� javítása,� valamint� az� egyetemes� id4szakos�

felülvizsgálati�mechanizmus�optimális�végrehajtása�tekintetében�–�hozott�fontos�határozatokat.�
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Az�Emberi�Jogi�Albizottság�a�vizsgált�id4szak�egészében�szoros�kapcsolatban�állt�az�EJT�elnökével,�

valamint�az�ENSZ�Emberi�Jogi�Tanácsában�folyó�munkával�foglalkozó�ülést�tartott.�Megbeszélései�

során�különösen�az�egyetemes�id4szakos�felülvizsgálati�mechanizmusra,�a�tagsági�feltételekre�és�a�

különleges�el4adók�megbízatására�összpontosított.�

�

2007� novemberében� az� Emberi� Jogi� Albizottság� tagjai� –� az� albizottság� elnökének�

kezdeményezésére� –� részt� vettek� az� ENSZ;Közgy3lés� Harmadik� Bizottságának� ülésén,� és�

üdvözölték� a� halálbüntetésre� vonatkozó� moratóriumról� szóló,� az� EU� mint� társszerz4� által�

el4terjesztett� kezdeményezés� elfogadását.� Ezzel� a� kérdéssel� foglalkozott� a� halálbüntetésre�

vonatkozó�egyetemes�moratóriumról�szóló�európai�parlamenti�állásfoglalás50�is.�

�

2008.�áprilisában�európai�parlamenti�képvisel4k�–�els4sorban�az�Emberi�Jogi�Albizottság�tagjaiból�

álló� –� delegációja� vett� részt� az� ENSZ� 4slakosok� kérdéseivel� foglalkozó� állandó� fórumának�

(UNPFII)�hetedik�ülésén�New�Yorkban,�amelynek�el4készítése�keretében�a�delegáció�2008.�március�

31;én�az�albizottság�egyik�tagjának�és�az�UNPFII�titkársága�vezet4jének�részvételével�tájékoztatót�

tartott� az� 4slakosok� jogairól.� Az� 4slakosok� jogairól� szóló� ENSZ;közgy3lési� nyilatkozat�

elfogadásával� összefüggésben� az� Emberi� Jogi� Albizottság� vállalta� az� ajánlásoknak� az� európai�

intézményeken�belüli�népszer3sítését.�

�

A� jelentésben� tárgyalt� id4szakban� az� EP� számos� eseményre� –� nem� utolsósorban� az� EU� nem�

kormányzati� szervekkel� tartott� emberi� jogi� fórumára� –� küldött� delegációt� vagy� hivatalos�

képvisel4ket.� Ezenkívül� egyes� harmadik� országokba� (nevezetesen� Törökországba� és�

Horvátországba)�is�delegációt�küldött.�

�

Az� Emberi� Jogi� Albizottsághoz� hasonlóan� a� Fejlesztési� Bizottság� is� rendszeres� üléseket� tart� a�

fejl4d4� országok� emberi� jogi� helyzetér4l� és� más� konkrét� kérdéseir4l,� mint� például� a� születési�

anyakönyvezésr4l.� A� jelentésben� tárgyalt� id4szakban� az� ezzel� kapcsolatos� burmai/mianmari�

helyzetet�vizsgálta�meg.�

�

������������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)0418.�
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Ezenkívül� a� Parlament� interparlamentáris� delegációi� számos� ország� parlamenti� képvisel4ivel� is�

rendszeresen� megvitatnak� emberi� jogi� kérdéseket.� Az� EP� és� az� afrikai,� karibi� és� csendes;óceáni�

országok� parlamenti� képvisel4i� közötti� politikai� párbeszéd� legf4bb� fóruma� az�AKCS–EU�Közös�

Parlamenti� KözgyIlés.� A� közgy3lés� 2007.� november� 17–22;én� Kigaliban� (Ruanda)� tartott�

tizennegyedik� ülésszakán� a� Kongói� Demokratikus� Köztársaság� keleti� részén� uralkodó� helyzetr4l�

szóló� közös� AKCS–EU� állásfoglalást� fogadtak� el,� amelyben� felhívták� a� nemzetközi� közösséget,�

hogy�jusson�egyetértésre�a�következ4�stratégiai�lépésekr4l.�Szintén�közös�állásfoglalást�fogadtak�el�

az�AKCS;országokban�és�az�uniós�tagállamokban�tartott�választásokról�és�a�választási�eljárásokról.�

A� közgy3lés� munkáját� kiegészít4� közös� AKCS–EU� munkaértekezlet� a� Gacaca� bíróságoknak� a�

ruandai�megbékélési�folyamatban�játszott�központi�szerepére�összpontosított.�Az�AKCS–EU�Közös�

Parlamenti�Közgy3lés� közös� jelentést� fogadott� el� és� tett� közzé� arról,� hogy�hogyan�valósul�meg� a�

gyülekezés�szabadsága�az�EU;ban�és�az�AKCS;országokban.�

�

A�közgy3lés�tizenötödik�ülésszakát�2008.�március�15–20;án�tartották�Ljubljanában�(Szlovénia),�és�

ennek�során�megvitatták�a�Nemzetközi�Büntet4bíróság�szerepét,�valamint�állásfoglalást�dolgoztak�

ki�a�csádi�(ezt�végül�nem�fogadták�el)�és�a�kenyai�helyzetr4l.�Közös�munkaértekezleten�vizsgálták�

meg�Szlovénia�kisebbségi�politikáját.�Az�AKCS–EU�Közös�Parlamenti�Közgy3lés�véleménycserét�

tartott� a� halálbüntetésnek� az� EU;n� és� az� AKCS;országokon� belüli� helyzetér4l,� ami� a� következ4�

jelentésének�témája�lesz.�

�

A�közgy3lés�els4,�a�dél;afrikai�régióval�tartott�regionális�ülésén�–�amelyre�2008.�április�28.�és�30.�

között�került�sor�Windhoekban�(Namíbia)�–�az�emberi�jogokról�folytatott�általános�vita�is�szerepelt�

a�napirenden.�

�

Az� Unión� belüli� emberi� jogi� kérdések� az� Állampolgári� Jogi,� Bel;� és� Igazságügyi� Bizottság�

(LIBE)�hatáskörébe�tartoznak,�amely�az�alapvet4�jogok�Európai�Unión�belüli�tiszteletben�tartásával�

foglalkozik.� A� Külügyi� Bizottság� és� annak� Emberi� Jogi� Albizottsága� szorosan� együttm3ködik� e�

bizottsággal� a� bels4� politikák� küls4� hatásainak� figyelemmel� kísérése� céljából,� különösen� a�

menekültügy� és� a� migráció� tekintetében.� Ez� a� három� parlamenti� szerv� továbbra� is� figyelemmel�

kíséri� európai� és� egyéb� állampolgárok� több� CIA;járat� általi� illegális,� európai� területet� és� légteret�

érint4� légi� szállításának� kérdését.� Az� Emberi� Jogi� Albizottság� 2008� elején� a� LIBE;vel� közösen�

véleménycserét� tartott� Dick� Marty;val,� az� Európai� Tanács� Parlamenti� Közgy3lése� jogi� ügyekkel�

foglalkozó� bizottságának� el4adójával� az� ENSZ� Biztonsági� Tanácsa� és� az� Európai� Unió�

feketelistáiról.�
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A� Parlament� tevékenységének� fontos� részét� képezik� az� emberi� jogok� meghatározott� országokban�

való� megsértésének� eseteire,� és� különösen� az� aggodalomra� okot� adó� egyéni� esetekre� vonatkozó�

állásfoglalások,� amelyekkel� a� sürg4s� kérdésekr4l� szóló,� havonta,� a� plenáris� üléseken� tartott� viták�

során� foglalkoznak.� Az� el4bbiekben� említett� állásfoglalásokon� túl� rendszeresen� diplomáciai�

lépésekre� kerül� sor� a�Parlament� elnöke,� az� albizottság� elnöke� és� a� parlamenti� delegációk� elnökei�

részér4l.�Ezek�keretében�a�Tanácsot,�a�Bizottságot�és�az�érintett�országok�kormányait� felszólítják,�

hogy�sürg4sen�hozzanak�intézkedéseket.�A�kormányok�reakciói�azt�sugallják,�hogy�gyakran�hatással�

van�rájuk�az�Európai�Parlament�bírálata.�A�Parlament�által�vizsgált�egyéni�esetekben�többek�között�

politikai� foglyokról,� meggy4z4désük� miatt� bebörtönzöttekr4l,� újságírókról,� szakszervezeti�

mozgalmak�követ4ir4l�és�az�emberi�jogok�védelmez4ir4l�van�szó,�akiket�bebörtönöztek,�zaklatnak�

vagy�fenyegetnek.�

�
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Az�Európai�Parlament�állásfoglalásaiban�elítélte�többek�között�az�alábbiakat:�

�

�� a� csádi� humanitárius� katasztrófa,� és� ezzel� kapcsolatban� hangsúlyozta� az� EUFOR�Tchad/RCA�

gyors� bevetésének� fontosságát� a� veszélyeztetett� lakosság,� többek� között� a� menekültek� és� az�

országon�belül�lakóhelyüket�elhagyni�kényszerült�személyek�védelme�érdekében;�

�� az�emberi�jogok�folytatódó,�széles�kör3�megsértése�Szudánban,�különösen�a�dárfúri�körzetben,�

és�ezzel�kapcsolatban�hangsúlyozta,�hogy�Szudánnak�feltételek�nélkül�együtt�kell�m3ködnie�a�

Nemzetközi� Büntet4bírósággal� azon� személyek� felkutatásában� és� eljárás� alá� vonásában,� akik�

feltételezhet4en� háborús� b3ncselekményeket� és� emberiség� elleni� b3ncselekményeket� követtek�

el�Dárfúrban;�

�� a� folytatódó� szomáliai� polgárháború� és� az� ártatlan� civilek� ellen� az� országban� rendszeresen�

elkövetett�gyilkosságok;�

�� Hu�Csia�kínai�másként�gondolkodó�letartóztatása;�

�� a� Kongói� Demokratikus� Köztársaságban� kialakult� helyzet� és� a� n4k� ellen� rendszeresen�

elkövetett,� büntetlenséget� élvez4� nemi� er4szak,� és� ezzel� kapcsolatban� felhívta� az� Egyesült�

Nemzetek� Szervezetét� és� az� Európai� Uniót,� hogy� hivatalosan� ismerjék� el� emberiség� elleni�

b3ncselekménynek�és�háborús�b3ncselekménynek�a�nemi�er4szakot�és�a�szexuális�bántalmazás�

minden�formáját;�

�� az�emberi�jogok,�a�demokrácia�és�a�jogállamiság�egyre�romló�helyzete�Belaruszban;�

�� a�José�Ramos�Horta,�Kelet;Timor�elnöke�elleni�gyilkossági�kísérlet;�

�� az� örményországi� ellenzéki� tüntetések� rend4rség� általi� er4szakos,� halálos� áldozatokat� is�

követel4�leverése;�

�� Seyed� Mehdi� Kazemi� homoszexuális� iráni� állampolgár� sorsa,� akinek� menedékkérelmét�

elutasították,� és� a� származási�országába,� Iránba� való�kitoloncolása� esetén� a�kivégzés�veszélye�

fenyegeti;�

�� a� n4k� jogainak� iráni� helyzete,� valamint� a� civil� társadalom� –� többek� között� a� n4k� jogait�

védelmez4k�–�folyamatos�elnyomása�az�országban;�

�� az� emberi� jogok� oroszországi� megsértései,� különösen� a� rend4ri� és� katonai� er4� aránytalan�

alkalmazása�az�orosz�elnökválasztások�utáni,�2008.�március�3;i�tüntetések�résztvev4i�ellen;�

�� a�választási�eredmények�közzétételének�késleltetése�Zimbabwéban;�

�� a�politikai�foglyok�folytatódó�4rizetbe�vétele�és�fogva�tartása�Burmában,�különösen�Aung�San�

Suu�Kyi�Szaharov;díjas�politikai�fogoly�házi�4rizetének�meghosszabbítása.�

�
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4.� TEMATIKUS�KÉRDÉSEK�

�

4.1.� A�halálbüntetés�

�

Az�EU�az�e�jelentésben�tárgyalt�id4szak�során�aktívan�folytatta�a�halálbüntetés�elleni�politikáját.�Az�

EU� minden� körülmények� között� ellenzi� a� halálbüntetést,� és� ezt� az� álláspontját� a� harmadik�

országokkal�fennálló�kapcsolataiban�szisztematikusan�fenntartja.�Véleménye�szerint�a�halálbüntetés�

eltörlése�hozzájárul�az�emberi�méltóság�er4sítéséhez�és�az�emberi�jogok�fokozatos�fejl4déséhez.�

�

Az� Unió� fellépéséhez� a� halálbüntetéssel� kapcsolatos,� harmadik� országokat� érint=� uniós�

politikáról�szóló�(1998;ban�elfogadott�és�2008;ban�felülvizsgált)�iránymutatások�szolgáltatják�az�

alapot51.�Ezek�az�iránymutatások�a�démarche;ok�elfogadására�vonatkozó�kritériumokat�határoznak�

meg,�és�minimum;el4írásokat�vázolnak�fel�azokra�az�országokra�vonatkozóan,�amelyek�továbbra�is�

fenntartják�a�halálbüntetést.�Az�EU�a�halálbüntetés�eltörlése�felé�tett�els4�lépésként�–�adott�esetben�–�

moratórium� bevezetését� sürgeti.� Az� iránymutatásokat� –� az� azok� kidolgozása� óta� eltelt� tíz� év�

fejleményeinek�figyelembevétele�érdekében�–�2008;ban�felülvizsgálták.�

�

Az� általános� démarche;ok� azt� jelentik,� hogy� az� EU� a� harmadik� országokkal� folytatott� párbeszéd�

során� felveti� a�halálbüntetés�kérdését.�Ezekre�a�démarche;okra�különösen�akkor�kerül� sor,�ha�egy�

ország�halálbüntetéssel�kapcsolatos�politikája�változik,�például�ha�a�halálbüntetés�hivatalos�vagy�de�

facto�moratóriuma�valószín3síthet4en�megsz3nik,�vagy�ha�a�halálbüntetést�jogszabály�révén�újra�be�

kívánják� vezetni.� Hasonlóképpen� démarche;okra� vagy� nyilvános� nyilatkozattételre� kerülhet� sor�

olyan� esetekben,� amikor� bizonyos� országok� lépéseket� tesznek� a� halálbüntetés� eltörlésére.� Egyedi�

démarche;ok� alkalmazására� kerül� sor� olyan� konkrét� esetekben,� amikor� az� Európai� Unió� olyan�

halálbüntetésekr4l� szerez� tudomást,� amelyek� sértik� a� minimum;el4írásokat.� Ezek� a� minimum;

el4írások�meghatározzák� többek�között�azt,�hogy�nem�szabható�ki�halálbüntetés�a�b3ncselekmény�

elkövetésekor�18.�életévüket�még�be�nem�töltött�személyekre,�állapotos�vagy�frissen�szült�n4kre�és�

megtébolyodott�személyekre.�

�

������������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=HU&mode=g�

(Politikák�/Külpolitika/az�EU�emberi�jogi�politikája).�
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Az�EU�a�következ=�országokhoz�intézett�általános�démarche;okat�a�halálbüntetéssel�

kapcsolatban:�

Afganisztán,� az� Amerikai� Egyesült� Államok,� Belarusz,� Bissau;Guinea,� Brunei,� Burundi,� Csád,� Dél;

Korea,� Egyenlít4i;Guinea,� Egyesült� Arab� Emírségek,� Egyiptom,� Etiópia,� Fidzsi;szigetek,� Ghána,�

Grenada,�Guatemala,�India,�Irak,�Irán,�Japán,�Jemen,�Kanada,�Kazahsztán,�Kenya,�Kirgizisztán,�Kongó�

(Brazzaville),� Kongói� Demokratikus� Köztársaság,� Kuvait,� Libéria,� Líbia,� Madagaszkár,� Malawi,�

Marokkó,� Namíbia,� Niger,� Oroszország,� Palau,� Pápua� Új;Guinea,� Szaúd;Arábia,� Szíria,� Szudán,�

Tajvan,�Tanzánia,�Togo,�Türkmenisztán,�Üzbegisztán�és�Zambia.�

�

Az�EU�ezenkívül�világszerte�számos�nyilvános�nyilatkozatot�tett�a�halálbüntetésr4l,�amelyek�közül�

több� a� kiskorúak� (végrehajtás� el4tt� álló)� iráni� kivégzéseivel� foglalkozott.� 2008� májusában� az� EU�

sajnálatának�adott�hangot�amiatt,�hogy�az�Egyesült�Államok�Legfels4bb�Bíróságának�a�Baze�kontra�

Rees� ügyben� hozott� ítéletét� követ4en� újra� alkalmazni� kezdték� a� halálbüntetést� az� Egyesült�

Államokban,� és� sürgette� a� halálbüntetésre� vonatkozó� de� facto� moratórium� visszaállítását� az�

Egyesült� Államok� egész� területén.� Az� EU� ugyanakkor� üdvözölte� a� kedvez4� fejleményeket� is,�

például�a�halálbüntetés�2008.�január�1;jén�Üzbegisztánban�történt�eltörlését�és�a�halálbüntetésnek�az�

USA�New�Jersey�államában�2007�decemberében�történt�hivatalos�eltörlését.�

�

Az� ENSZ� Közgy3lésének� plenáris� ülése� 2007.� december� 18;án� a� halálbüntetés� alkalmazásának�

moratóriumáról� szóló� határozatot� fogadott� el,� amelyre� 104� ország� igennel,� 54� ország� nemmel�

szavazott,�29�ország� tartózkodott,�öt�pedig�nem�vett� részt�a�szavazásban.�A�határozatot�–�amelyet�

el4z4leg�elfogadtak�az�ENSZ;Közgy3lés�Harmadik�Bizottságában�–� társszerz4ként� terjesztette�el4�

az�ENSZ�tagállamainak�több�régiót�felsorakoztató�koalíciója,�amely�az�EU�27�tagállamát�képvisel4�

Portugáliát� és� kilenc� másik� ENSZ;tagállamot� foglalt� magában,� 87� további� ENSZ;tagállam� pedig�

el4zetesen�támogatásáról�biztosította�a�határozatot.�Ez�az�ENSZ;közgy3lési�határozat�az�ENSZ;en�

belül� a� halálbüntetés� ellen� régóta� folytatott� uniós� er4feszítések� eredménye,� és� egyúttal� az� ENSZ�

keretében� a� halálbüntetés� ellen� folytatott� világméret3� küzdelemben� elért� kiemelked4� jelent4ség3�

eredmény.�

�
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A�Halálbüntetés�Elleni�Európai��apot�–�annak�ellenére,�hogy�eredetileg�a�Bizottság�javasolta�és�

az�Európai�Parlament�támogatta�–�formálisan�végül�az�Európa�Tanács�hirdette�meg�az�EU�portugál�

elnöksége,� az� Európai� Bizottság� és� az� Európa� Tanács� által� 2007.� október� 9;én� Lisszabonban�

rendezett,� a� halálbüntetés� elleni� nemzetközi� konferencia� alkalmából.� Az� Európai� Unió� Tanácsa�

2007�decemberében�úgy�határozott,�hogy�2008.�október�10;t4l�kezd4d4en�csatlakozik�ezen�európai�

nap�megünnepléséhez52.�

�

Az�Amnesty�International�2007;re�vonatkozó�jelentése�szerint�2007;ben�világszerte�legalább�1�252�

személyt�végeztek�ki,�és�legalább�3�347�személyt�ítéltek�halálra�51�országban.�2007;ben�az�ismertté�

vált� kivégzések� 88� %;át� a� következ4� öt� országban� hajtották� végre:� Kína� (legalább� 470),� Irán�

(legalább�317),�Szaúd;Arábia�(legalább�143),�Pakisztán�(legalább�135)�és�az�USA�(42).�

�

Az� EU� üdvözli,� hogy� az� Európa� Tanács� 47� tagállama� közül� 46� meger4sítette� az� Emberi� Jogok�

Európai�Egyezményének�a�halálbüntetés�eltörlésével�kapcsolatos�6.� jegyz4könyvét.�Több�mint�10�

évvel� az� Európa� Tanácshoz� való� csatlakozását� követ4en� az� Orosz� Föderáció� még� nem� er4sítette�

meg� a� 6.� jegyz4könyvet.� A� 13.� jegyz4könyvet,� amely� minden� körülmények� között,� így� háborús�

id4kben�is�tiltja�a�halálbüntetést,�az�Európa�Tanács�40�tagországa�er4sítette�meg,�beleértve�23�uniós�

tagországot.�Ezt�a�jegyz4könyvet�további�négy�uniós�tagállam�aláírta.�Az�Európa�Tanács�tagállamai�

közül�csupán�Azerbajdzsán�és�Oroszország�nem�írta�még�alá.�

�

A�vizsgált�id4szak�kedvez4�fejleményei�közé�tartozik,�hogy�a�Cook;szigetek�2007�novemberében,�

Üzbegisztán� pedig� 2008� januárjában� valamennyi� b3ncselekményre� vonatkozóan� eltörölte� a�

halálbüntetést.�Az�USA�New�Jersey�állama�2007�decemberében�szintén�eltörölte�a�halálbüntetést.�

�

Uniós�finanszírozású�projektek�

�

A� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszköze� (EIDHR)� a� halálbüntetés� elleni� küzdelemmel�

kapcsolatos�globális�er4feszítései�keretében�támogat�egy,�a�la�Communità�di�San�Egidio�nev3�olasz�

szervezet�által�indított�projektet.�A�projekt�els4sorban�a�világ�két�régiójában�–�Afrika�szubszaharai�

régiójában� és� Közép;Ázsiában� –� szervezett� figyelemfelkelt4� és� oktatási� kampányra� irányul,�

különösen�a�civil�társadalmi�szervezeteknek�nyújtott�támogatás�révén.�

�

������������������������������������������������������
52� Az�emberi�jogok�területével�kapcsolatos�európai/nemzetközi�napok�felsorolását�lásd�a�II.�mellékletben.�
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A�projekt�a�következ4�tevékenységeket�foglalja�magában:�

�� az� „Afrika� az� életért”� konferencia� évenkénti� megrendezése,� amelyen� az� afrikai� országok�

igazságügy;miniszterei� találkoznak� a� halálbüntetés� eltörlésér4l� folytatandó� megbeszélések�

céljából;�

�� „Városok�az�életért”:�figyelemfelkelt4�kampány,�amelyben�november�30;án�a�világ�35�városa�

vesz�részt�(egy;egy�jeles�épület�kivilágítása�világszerte�ugyanazon�a�napon);�

�� különböz4� –� fiataloknak,� vezet4knek,� valamint� a� demokrácia� és� az� emberi� jogok� területe�

döntéshozóinak�szánt�–�oktatási�programok;�

�� állandó� munkaértekezletek� szervezése,� helyi� stratégiák� kidolgozása,� valamint� a�

halálbüntetéssel�foglalkozó�kutatócsoport�létrehozása;�

�� halálraítélteket�látogató�csoport�létrehozása;�

�� regionális�hálózatok�létrehozása;�

�� a�civil�szervezetek�szerepének�meger4sítése.�

�

4.2.� Kínzás�és�más�kegyetlen,�embertelen�és�megalázó�bánásmód�vagy�büntetés�

�

A�Tanács� által� 2001�áprilisában�elfogadott� és�2008;ban�aktualizált,� a�kínzással�kapcsolatos�uniós�

iránymutatásokkal53� összhangban� az� EU� továbbra� is� fenntartotta� vezet4� szerepét� és� világszerte�

fellépett� a� kínzás� és� a� rossz� bánásmód� egyéb� formái� ellen� a� nemzetközi� fórumokon� indított�

kezdeményezések,� a� harmadik� országokat� érint4� kétoldalú� démarche;ok� és� a� civil� szervezetek�

projektjeinek� jelent4s� mérték3� támogatása� révén54.� Az� EU� elvégezte� továbbá� az� iránymutatások�

végrehajtásának�alapos�áttekintését.�

�

Uniós�fellépés�az�E�SZ�szintjén�és�a�harmadik�országokkal�fennálló�kapcsolatokban�

�

Az� ENSZ� Közgy3lésének� 62.� ülésszakán� az� EU� tagállamai� támogatták� a� kínzásról� és� egyéb�

kegyetlen,� embertelen� és� megalázó� bánásmódról� vagy� büntetésr4l� szóló� határozatot,� amelyet�

konszenzussal� fogadtak� el55.� Az� ENSZ� Közgy3lésének� ülésszakán� az� EU� nyilatkozatokban�

ismételte� meg� a� kínzás� és� a� rossz� bánásmód� egyéb� formáinak� a� nemzetközi� jogban� foglalt� teljes�

tilalmát,�és�aggodalmát�fejezte�ki�a�kínzás�több�országban�és�régióban�bevett�alkalmazása�miatt.�

�

������������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.hu08.pdf.�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Lásd�az�ENSZ;Közgy3lés�62/148.�sz.�határozatát:�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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Az�EU�tagállamai�2008�júniusában�az�Emberi�Jogi�Tanácsban� támogatták�a�kínzásról�és�a�rossz�

bánásmódról� szóló� határozatot� is,� amely� többek� között� további� három� évre� meghosszabbította� az�

ENSZ�kínzás�elleni�küzdelemmel�foglalkozó�különleges�el4adójának�megbízatását56.�

�

A�2008.�június�26;án,�a�kínzás�áldozatainak�támogatására�rendezett�nemzetközi�nap�alkalmából�

kiadott� éves� nyilatkozatában� az� EU� hangsúlyozta,� hogy� nagy� jelent4séget� tulajdonít� a� kínzás�

világszerte�történ4�felszámolásának�és�a�kínzás�áldozatai�teljes�kör3�rehabilitálásának,�és�ismételten�

elítélte� a� kínzás� és� a� rossz� bánásmód� egyéb� formáinak� legalizálását� vagy� engedélyezését� célzó�

intézkedéseket.�Az�EU�hangsúlyozta,� hogy�kiemelt� fontosságot� tulajdonít� az�ENSZ�által� a�kínzás�

elleni� küzdelem� és� az� áldozatok� támogatása� terén� játszott� szerepnek,� és� meger4sítette� az� ENSZ�

kínzás� elleni� küzdelemmel� foglalkozó� különleges� el4adója,� az� Emberi� Jogi� F4biztos� Hivatala,� az�

ENSZ�kínzás�elleni�bizottsága,� a�kínzás�megel4zésével� foglalkozó�albizottság� és�az�ENSZ�által� a�

kínzás� áldozatai� számára� létrehozott� önkéntes� pénzügyi� alap� iránti,� valamint� az� e� téren� értékes�

hozzájárulást�nyújtó�egyéb�mechanizmusok�–�például�az�Európa�Tanácsnak�a�kínzás�megel4zésére�

létrehozott�bizottsága�–�iránti�támogatását57.�Az�EU�üdvözölte�továbbá,�hogy�az�elmúlt�év�folyamán�

Guatemala� meger4sítette� a� kínzás� és� más� kegyetlen,� embertelen� vagy� megalázó� bánásmód� és�

büntetés� elleni� egyezmény� fakultatív� jegyz4könyvét� (OPCAT),� és� minden� államot� ösztönzött� az�

OPCAT�aláírására�és�meger4sítésére.�Az�OPCAT;nak� jelenleg�61�aláíró�és�35� részes�állama�van,�

amelyek�közül�9�uniós�tagállam�részes�állam,�és�12�tagállam�esetében�a�jegyz4könyv�meger4sítése�

folyamatban�van�58.�

�

Annak� érdekében,� hogy� növeljék� a� nyilvánosságnak� az� Európai� Bizottság� által� finanszírozott,� a�

kínzás� és� a� rossz� bánásmód� egyéb� formái� elleni� küzdelmet� érint4� fellépésekkel� kapcsolatos�

ismereteit,� kampányra� került� sor,� amelynek� középpontjában� a� 2008� júniusában� rendezett�

nemzetközi�nap�állt,� amelyen�az�Európai�Bizottság�delegációi� több�mint�70�országban�szerveztek�

különböz4�rendezvényeket.�

�

Az�Európai�Unió�emberi�jogi�parlamenti�bizottságainak�hálózata�2008.�június�25;én�–�Manfred�

Nowak,� az� ENSZ� kínzás� elleni� küzdelemmel� foglalkozó� különleges� el4adója� jelenlétében� –� az�

Európai�Parlamentben�tartotta�els4�ülését,�amelynek�f4�témája�a�kínzás�elleni�küzdelem�volt59.�

������������������������������������������������������
56� Lásd�az�EJT�8/8.�sz.�határozatát:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� Az�ENSZ�vonatkozó�szerveit�lásd�itt:�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�a�kínzás�

megel4zésére�létrehozott�bizottsággal�kapcsolatban�lásd:�http://www.cpt.coe.int/�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59� Lásd�még�a�3.�fejezetet:�Az�Európai�Parlament�emberi�jogi�fellépései.�
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A� kínzással� kapcsolatos� uniós� iránymutatásnak� megfelel4en� az� EU� a� harmadik� országokkal�

folytatott� politikai� párbeszéd� és� démarche;ok� révén� továbbra� is� aktívan� hangot� adott� a� kínzások�

miatti�aggodalmának.�Ezen�–�az�esett4l�függ4en�titkos�vagy�nyilvános�–�kapcsolatfelvételek�során�

foglalkoznak�mind�a�kínzás,�mind�az�adott�országot�érint4�egyedi�esetek�kérdésével,�mind� tágabb�

kérdésekkel.� A� vizsgált� id4szakban� az� EU� szisztematikusan� véghez� vitte� a� kínzás� kérdésének�

megvitatására� vonatkozó� politikáját� a� kínzással� kapcsolatos� globális� cselekvési� terv� hatálya� alá�

tartozó� valamennyi� országgal,� és� továbbra� is� foglalkozott� egyedi� esetekkel.� A� megalapozott�

párbeszéd�megkönnyítése�érdekében�az�EU�fenntartotta�a�harmadik�országokban�található�missziók�

vezet4i�által�az�emberi�jogokra�–�többek�között�a�kínzásra�–�vonatkozó�rendszeres�bizalmas�jelentési�

rendszert,� és� a� missziók� vezet4it� ellátta� a� kérdés� politikai� párbeszéd� keretében� való� felvetéséhez�

szilárd�alapot�nyújtó�ellen4rz4listával.�

�

Az�uniós�tevékenységek�áttekintése�

�

Az�EU�2008�áprilisában�befejezte�a�kínzással�kapcsolatos�uniós�iránymutatás�alapján�2005�januárja�

és� 2007� decembere� között� folytatott� tevékenységei� számbavételét.� Ez� a� nyilvánosságra� hozott�

áttekintés� (lásd� az� alábbi� weboldalt:� http://www.consilium.europa.eu/)� számos� kulcsfontosságú�

megállapítást�és�ajánlást� tartalmaz.�Ide�tartozik�többek�között�az,�hogy�az�EU;nak�hatékonyabb�és�

integráltabb� megközelítést� kell� kialakítania� a� kínzásmegel4zéssel� kapcsolatban,� például� a� kérdés�

harmadik� országok� esetében� következetesebb� napirendre� t3zésén,� az� ENSZ;� és� a� regionális�

mechanizmusokkal�való� együttm3ködés� fokozásán,� a�nyílt� diplomáciai� er4feszítések� intenzívebbé�

tételén,� valamint� a� küls4� és� bels4� politikák� közötti� összhang� biztosítása� révén� a� kínzással�

kapcsolatos� kérdések� felmerülése� esetén� (például� az� OPCAT�meger4sítése� és� az� ENSZ� önkéntes�

alapjának� támogatása� tekintetében).� Az� EU� továbbá� „végrehajtási� intézkedéseket”� fogadott� el,�

amelyek� útmutatást� nyújtanak� a� kínzással� kapcsolatos� uniós� iránymutatás� végrehajtását� szolgáló,�

harmadik�országokba�irányuló�EU;missziók�és�bizottsági�delegációk�számára,�valamint�elfogadásra�

került� az� iránymutatások� felülvizsgált� (naprakésszé� tett)� változata� is.� E� felülvizsgálati� folyamatot�

követ4en� a�Tanács� 2008� áprilisában� a� kínzással� kapcsolatos� uniós� iránymutatás� felülvizsgálatáról�

szóló�következtetéseket60�fogadott�el.�

�

������������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf.�
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A�kínzáshoz�használt�eszközökr=l�szóló�EK;rendelet�

A�kereskedelem�–�különösen�a�kínzáshoz�használt�eszközök�kereskedelmének�–�szerepét�az�EU�

különösen� fontosnak� tartja.� A� kínzással� kapcsolatos� uniós� iránymutatások� arra� kötelezik� az� EU;t,�

hogy� akadályozza� meg� a� kínzás� vagy� más� kegyetlen,� embertelen� vagy� megalázó� bánásmód� vagy�

büntetés� végrehajtására� tervezett� eszközök� alkalmazását,� el4állítását� és� kereskedelmét.� E�

kötelezettségvállalás� teljesítése� tekintetében� jelent4s� el4relépést� jelentett� a� halálbüntetés� vagy� a�

kínzás� során� alkalmazható� áruk� kereskedelmér4l� szóló,� 2006.� július� 30;án� hatályba� lépett� EK;�

rendelet61�(a�továbbiakban:�a�rendelet),�amely�megtiltja�azoknak�az�áruknak�a�kivitelét�és�behozatalát,�

amelyek�egyetlen�gyakorlati�célja�a�halálbüntetés�vagy�a�kínzás�és�más,�kegyetlen,�embertelen�vagy�

megalázó�bánásmód�vagy� büntetés�végrehajtása.�Az� ilyen� célra� alkalmazható� termékek�kiviteléhez�

pedig�az�uniós�tagállamok�hatóságainak�engedélye�szükséges.�A�tagállamoknak�éves�jelentéseket�kell�

közzétenniük� a� rendelettel� kapcsolatos� tevékenységekr4l.� Az� EU� reményét� fejezi� ki,� hogy� más�

államok�is�hasonló�jogszabályokat�vezetnek�be.�

A� Bizottság� a� rendelet� végrehajtásának� ellen4rzésére� irányuló,� nagyarányú� projektet� támogatott� a�

kínzáshoz� használt� eszközök� el4állítása� és� kereskedelme� elleni� küzdelem� céljából.� Az� elvégzett�

munka� lehet4vé� tette�16�000,�ebben�az�ágazatban�érintett�cég�vagy�vállalat�azonosítását.�Ezenkívül�

több,�mint�6�000�különféle,�kínzáshoz�használt�eszközt�vettek�jegyzékbe.�

�
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61� A�Tanács�2005.�június�27;i�1236/2005/EK�rendelete�egyes,�a�halálbüntetés,�a�kínzás�vagy�más�

kegyetlen,�embertelen�vagy�megalázó�bánásmód�vagy�büntetés�során�alkalmazható�áruk�
kereskedelmér4l�(HL�L�200.,�2005.7.30.,�1.�o.).�
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Az�EU�tagállamai�nemzetközi�és�regionális�megfigyelés�alatt�

�

A�nemzetközi� közösség� szorosan� nyomon�követi� a� kínzással� és� a� rossz� bánásmóddal� kapcsolatos�

nemzetközi�és�regionális�eszközök�EU;tagállamok�általi�betartását:�

�

�� a�nemzetközi� szerz4dések�–� többek�között�az�E�SZ�kínzás�elleni�egyezménye,�a�Polgári�és�

Politikai� Jogok� �emzetközi� Egyezségokmánya,� valamint� az� Emberi� Jogok� Európai�

Egyezménye�–�szerinti�egyedi�panasztételi�eljárásokon�keresztül;�

�� az�E�SZ�kínzás�elleni�egyezményében�foglalt�id4szaki�jelentéstételi�követelmények�teljesítése�

és�az�ENSZ�kínzás�elleni�bizottsága�általi�átvilágítás.�A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�során�a�

kínzás� elleni� bizottság� (39.� és� 40.� ülésszakán)� négy� európai� uniós� tagállamot� világított� át,�

nevezetesen�Észtországot,�Lettországot,�Portugáliát�és�Svédországot.�

�� az� E�SZ� kínzás� elleni� küzdelemmel� foglalkozó� különleges� el=adójának� látogatásai!� A�

jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�során�az�el4adó�2008�májusában�felkereste�Dániát.�

�� az� Európa� Tanács� kínzás� és� embertelen� vagy� megalázó� bánásmód� vagy� büntetések�

megel=zésével� foglalkozó�európai�bizottsága� (CPT)� által� tett� látogatások.�A� jelentés� tárgyát�

képez4� id4szak� során� a� CPT� az� alábbi� 10� EU;tagállamot� kereste� fel:� Ciprus,� a� Cseh�

Köztársaság,�Dánia,�az�Egyesült�Királyság,�Finnország,�Lettország,�Litvánia,�Málta,�Portugália�

és�Spanyolország.�

�
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A�kínzás�megel=zését�és�a�rehabilitációt�célzó�projektek�támogatása�

�

A� kínzás� megel4zése� és� a� kínzás� áldozatainak� rehabilitálása� továbbra� is� az� EIDHR62� egyik� f4�

finanszírozási�prioritása�maradt.�A�2007�és�2010�közötti�id4szakra�44�millió�eurót�(évente�11�millió�

eurót)� különítettek� el� a� civil� társadalom�e� területet� érint4� projektjeinek� az� egész� világra� kiterjed4�

támogatására� az� ezzel� kapcsolatos� kétéves� EIDHR;ajánlattételi� felhívás� keretében� (jelenleg� a�

kiválasztási� eljárás� végs4� szakaszában� tart� egy� összesen� 22� millió� EUR� összeg3� felhívás� 2007–

2008;ra).� Az� EIDHR� ily� módon� a� kínzás� áldozatai� rehabilitációjának� és� a� kínzás�

megakadályozásának� egyik� legfontosabb� finanszírozási� forrása� az� egész� világon.� A� támogatásra�

kiválasztott� területek� az� uniós� politika� er4sítését� célozzák:� például� a� figyelem� felhívása� a� kínzás�

elleni� egyezmény� fakultatív� jegyz4könyvére,� a� kínzásra� használt� technológia� kereskedelmének�

vizsgálata,� valamint� a� kínzás� áldozatai� rehabilitálásának� támogatása.� A� jelentés� tárgyát� képez4�

id4szak�végén�az�EIDHR�világszerte�38�országban�támogatott�a�kínzás�áldozatainak�rehabilitációját,�

31�országban�pedig�a�kínzás�megel4zését�célzó�tevékenységeket.�

�

������������������������������������������������������
62� Lásd�az�EIDHR;finanszírozású�projektekkel�kapcsolatos�információs�és�kommunikációs�kampányt,�

amelyet�az�Európai�Bizottság�(EuropeAid)�folytatott�a�kínzás�elleni�nemzetközi�nap�alkalmából�
(http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture;is;unacceptable/index_en.htm).�
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EIDHR;esettanulmányok:�a�nem�kormányzati�szervezetek�támogatása�világszerte�a�kínzás�

elleni�küzdelemben�

�

El=relépés�a�kínzást�elkövet=k�büntetlensége�elleni�küzdelemben�–�Sierra�Leone�(2003–2006)�

A� Sierra� Leone;i� Különleges� Bíróság� Feljebbviteli� Tanácsának� határozata� értelmében� a� kínzások�

elkövet4i� a� jöv4ben� nem� részesülhetnek� amnesztiában.� Ez� a� mérföldk4� érték3� határozat� egy�

EIDHR;finanszírozású�projekt�eredményeként�született.�A�határozat�alapvet4�fontosságú�precedenst�

teremtett� a� kínzások� elkövet4inek� büntetlenségével� foglalkozó� valamennyi� egyéb� nemzetközi�

büntet4;igazságszolgáltatási�szerv�számára.�

Projekt�koordinátor:�Redress�Trust�–�www.redress.org�

�

Az�áldozatok�által�benyújtott�panaszok�feldolgozásának�megkönnyítése�(2003–2006)�

Egy� EIDHR;projekt� révén� lehet4vé� vált� a� kínzás� vagy� rossz� bánásmód� áldozatai� által� benyújtott�

panaszok� feldolgozásának� megkönnyítése.� E� projekt� kézzelfogható� eredményét� képezik� a� f4�

nemzetközi�emberi�jogi�rendszerek�gyakorlatát,�eljárásait�és�esetjogát�ismertet4�jogi�útmutatók.�Ez�

az�egyedülálló�referencia;segédanyag�több�nyelven�is�elérhet4�az�interneten.�

Projekt�koordinátor:�World�Organisation�Against�Torture�–�www.omct.org�

�

A�kínzás�áldozatai�rehabilitációjának�támogatása�–�Latin;Amerika�(2002–2004)�

A� projekt� a� társadalmi� és� politikai� er4szak� áldozatait� segítette� Latin;Amerikában,� és� jelent4s�

mértékben�hozzájárult�a�latin;amerikai�országokban�zajló�nemzeti�megbékélési�folyamatokhoz.�Az�

EIDHR;projekt�végrehajtására�több�mint�60�részt�vev4�emberi�jogi�szervezet�közös�er4feszítéseinek�

köszönhet4en� került� sor.� A� projekt� lehet4vé� tette� különösen� az� áldozatok� mentális� és� testi�

egészségének� helyreállítását,� valamint� életmin4ségük� javítását.� Lehet4vé� tette� továbbá� a�

nyilvánosság�figyelmének�felhívását�az�emberi�jogok�megsértésre.�

Projekt�koordinátor:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org�

�
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4.3.� A�gyermekek�jogai�

�

A� Tanács� 2007� decemberében� a� gyermekek� jogaira� vonatkozó� új� európai� uniós�

iránymutatásokat� fogadott� el.� Az� iránymutatások� célja� a� gyermekek� jogainak� az� egész� világon�

történ4�el4mozdítása,�különösen�a�gyermekek�jogairól�szóló�ENSZ;egyezménynek�és�két�fakultatív�

jegyz4könyvének� a� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekek,� a� gyermekkereskedelem,� a�

gyermekprostitúció� és� a� gyermekpornográfia� tekintetében� történ4� végrehajtásának� el4bbre� vitele,�

valamint�annak�biztosítása� révén,�hogy�a�gyermekek� jogait� az�EU�valamennyi�küls4� fellépésében�

vegyék� figyelembe,� beleértve� az� EU� harmadik� országokkal� folytatott� párbeszédeit� is.� Az�

iránymutatások�végrehajtásának�els4�két�évére�kiemelt�területként�került�kiválasztásra�a�gyermekek�

elleni� er4szak�valamennyi� formája.�A�gyermekek� jogainak�két;� és� többoldalú� szinten� az�EU�által�

történ4�el4mozdításának�módját�végrehajtási�stratégia�fogja�meghatározni63.�

�

Az� iránymutatások� értelmében� az� EU;nak� számos� eszköz� áll� rendelkezésére� a� gyermekek�

jogainak� el=mozdítására� küls4� kapcsolatai� során.� A� politikai� párbeszéd� alkalmat� teremt� a�

nemzetközi�eszközök�meger4sítésének�és�tényleges�végrehajtásának�el4mozdítására.�A�gyermekek�

jogainak� megsértése� esetén� demarsokra� kerülhet� sor� .� A� gyermekek� jogait� a� két;� és� többoldalú�

együttm3ködés� –� például� a� humanitárius� segítségnyújtási� programok� vagy� a� kereskedelmi�

tárgyalások�–�keretében�is�teljesebb�mértékben�figyelembe�kell�venni.�Végezetül�a�gyermekek�jogai�

terén� a� nemzetközi� szervezetekkel� és� a� civil� társadalommal� való� intenzívebb� együttm3ködésnek�

szintén�hozzá�kell�járulnia�a�gyermekek�jogainak�fokozottabb�el4mozdításához.�

�

Míg�az� iránymutatások�megszövegezésére� a�német,� elfogadására�pedig� a�portugál� elnökség� során�

(2007)�került�sor,� a�szlovén�elnökség�(2008.� január–június)�az� iránymutatások�végrehajtásának�

megkezdésére� összpontosított.� A� tagállamok� tíz� kiemelten� kezelend4� országot� választottak� ki,�

amelyek�tekintetében�az�iránymutatások�végrehajtására�irányuló,�a�helyi�körülményeknek�megfelel4�

stratégiákat�dolgoztak�ki.�Az�országok�kiválasztására�az�UNICEF�„Innocenti”�Kutatóközpontjával�

és�a�megfelel4�nem�kormányzati�szervekkel�szoros�együttm3ködésben�került�sor.�A�stratégiákat�–�

észrevételeik� megtétele� céljából� –� el� fogják� küldeni� a� misszióvezet4k� részére,� végrehajtásuk�

megkezdésére�pedig�a�francia�elnökség�alatt�fog�sor�kerülni.�

�

������������������������������������������������������
63� Lásd�a�gyermekek�jogairól�szóló�uniós�iránymutatások�1.�mellékletét.�Valamennyi�iránymutatás�

hozzáférhet4�az�alábbi�internetes�címen:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=�
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A� gyermekek� jogai� az� emberi� jogok� szerves� részét� képezik,� amelyek� betartására� az� EU;t� és� a�

tagállamokat� egyezmények� és� egyéb� nemzetközi,� valamint� európai� eszközök� kötelezik,� így�

különösen� az� Egyesült� Nemzetek� Szervezetének� a� gyermekek� jogairól� szóló� egyezménye� és� két�

fakultatív�jegyz4könyve,�vagy�az�emberi� jogokról�szóló�európai�egyezmény.�Az�EU�és�tagállamai�

er4sen�elkötelezettek�a�millenniumi�fejlesztési�célok�mellett.�

�

Az� Európai� Unió� tagjelölt� országainak� (jelenleg:� Horvátország,� Macedónia� volt� Jugoszláv�

Köztársaság� és� Törökország),� valamint� a� lehetséges� tagjelölt� országoknak� (Albánia,� Bosznia;

Hercegovina,�Montenegró,� Szerbia� és�Koszovó64)� tiszteletben� kell� tartaniuk� –� többek� között� –� az�

emberi�jogokat.�Ezek�magukban�foglalják�a�gyermekek�jogait�is,�amelyek�az�Európai�Unió�Alapjogi�

Chartájának65� 24.� cikkében� említett� közös� európai� értékek� szerves� részét� képezik.� A� tagjelölt� és�

lehetséges� tagjelölt� országok� által� elért� eredményeket� az� Európai� Bizottság� minden� évben�

jelentésekben� tekinti� át.� 2007� vonatkozásában� e� jelentések� megemlítik� például� az� intézetekben�

elhelyezett� gyermekekkel� szembeni� rossz� bánásmódot� (Horvátország),� a� gyermekmunkát�

(Törökország,�Albánia),� a� gyermekek� jogainak�védelmét� célzó� cselekvési� terv� lassú�végrehajtását�

(Macedónia� volt� Jugoszláv� Köztársaság),� a� családon� belüli� er4szakot� (Szerbia),� a� gyermekek�

er4szakkal,� gyermekmunkával� és� gyermekkereskedelemmel� szembeni� védelmét� szolgáló�

mechanizmusok� elégtelen� voltát� (Koszovó),� a� szociális� védelmet� (Bosznia;Hercegovina)� és� a�

gyermekjogi�törvények�végrehajtásához�szükséges�kapacitások�hiányát�Montenegróban.�

�

Az� Európai� Bizottság� TAIEX� (Technical� Assistance� and� Information� Exchange,� technikai�

segítségnyújtás� és� információcsere)� elnevezés3� eszköze� keretében� 2008� márciusában�

Törökországban�a�gyermekek�jogaival�foglalkozó�szemináriumra�került�sor.�A�szeminárium�sikeres�

volt,�ugyanakkor�rávilágított�arra,�hogy�még�sok�az�elvégzend4�munka.�

�

A�gyermekek�jogainak�kérdése�felmerült�az�EU�és�a�tagjelölt�országok�évente�két�alkalommal�sorra�

kerül4�konzultációin�is.�Ez�mindkét�fél�számára�alkalmat�nyújt�álláspontjuk�harmonizálására,�ami�

az�Egyesült�Nemzetek�Szervezetével�e�téren�folytatott�együttm3ködés�er4sítését�szolgálja.�

�

������������������������������������������������������
64� Az�1244.�sz.�ENSZ�BT;határozat�értelmében.�
65� HL�C�303.,�2007.12.14.,�1.�o.�
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Az�Európai�Unió�a�KKBP�keretében�is�a�gyermekek�jogainak�el4mozdítására�törekszik,�különösen�

az� Egyesült� Nemzetek� Szervezetével� és� a� harmadik� országokkal� fennálló� kapcsolatai� során.� Az�

Egyesült� �emzetek� Szervezete� KözgyIlésének� 62.� ülésszakán� a� gyermekek� jogaira� vonatkozó�

határozat�–�amelyet�az�Európai�Unió�a�Latin;Amerikai�és�Karibi�Országok�Csoportjával�(GRULAC)�

közösen� kezdeményezett� –� létrehozta� az� ENSZ� f4titkárának� a� gyermekek� jogaival� foglalkozó�

különleges� képvisel4je� (U�SRSG)� funkcióját,� akinek� feladata� a� gyermekekkel� szembeni� er4szak�

valamennyi� formája� megakadályozásának� és� megszüntetésének� el4mozdítása.� A� különleges�

képvisel4�e�célból�együtt�fog�m3ködni�az�ENSZ�szerveivel,�mechanizmusaival,�pénzügyi�alapjaival�

és�programjaival,�a�civil�társadalommal,�a�magánszektorral,�valamint�a�tagállamokkal,�továbbá�éves�

jelentést�fog�benyújtani�az�ENSZ�Közgy3lése,�az�Emberi�Jogi�Tanács�és�az�ECOSOC�részére.�Az�e�

jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�végén�az�ENSZ�az�UNSRSG�kinevezésével�kapcsolatos�gyakorlati�

kérdésekkel�(például�a�megbízatás�megfogalmazása)�foglalkozott.�

�

„A�gyermekek�különleges�helyzetének�figyelembevétele�az�Európai�Unió�küls4�fellépéseiben”�cím3�

2008�februári�bizottsági�közlemény�alapján�a�Tanács�májusban�következtetéseket�fogadott�el�a�

gyermekek� jogainak�az�Európai�Unió�küls=�fellépéseiben� történ=�el=mozdítása�és�védelme�a�

fejlesztési�és�humanitárius�dimenzió�tárgyban.�E�következtetésekben�felszólítják�az�EU;t,�hogy�a�

gyermekek�jogai�tekintetében�fogadjon�el�átfogó�és�integrált,�valamennyi�rendelkezésre�álló�eszközt�

–� például� a� politikai� párbeszédet,� a� kereskedelmi� tárgyalásokat,� a� fejlesztési� együttm3ködést,� a�

humanitárius� segítségnyújtást� és� a� multilaterális� fórumokon� való� fellépést� –� igénybe� vev4�

megközelítést�Különös�hangsúlyt�kapott�a�gyermekmunka�legrosszabb�formái�elleni�–�többek�között�

a� kereskedelmi� eszközök� igénybevételével� történ4� –� küzdelem.� A� Tanács� felkérte� a� Bizottságot,�

hogy� elemezze,� milyen� hatásokkal� jár� a� gyermekmunka� igénybevétele� nélkül� gyártott� termékek�

forgalmazásának� ösztönzése,� továbbá� vizsgálja� meg� további,� a� gyermekmunka� legrosszabb�

formáinak� igénybevételével� el4állított� termékekre� vonatkozó� intézkedések� lehet4ségét,� ideértve� a�

kereskedelemmel� kapcsolatos� intézkedéseket� is,� és� azokról� tegyen� jelentést� a�Tanácsnak,� a�WTO�

tekintetében�fennálló�kötelezettségekkel�összhangban.�

�

A� humanitárius� segítségnyújtás� összefüggésében� az� EU� különös� figyelmet� fordít� a� fegyveres�

konfliktusok� által� érintett� gyermekek� helyzetére,� különösen� azokéra,� akik� fegyveres� er4k� vagy�

csoportok� általi� toborzás� vagy� szexuális� er4szak� áldozatául� estek,� vagy� ki� vannak� téve� a� HIV;

nek/AIDS;nek.�

�
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A� „Befektetés� az� emberekbe”� tematikus� program� keretében� a� Bizottság� 2008� elején� ajánlattételi�

felhívást� tett� közzé� nem� kormányzati� szerveztek� által� a� fegyveres� konfliktusokban� érintett�

gyermekek� és� a� gyermekkereskedelem� kérdésével� kapcsolatos� projektekre.� Az� ajánlattételi�

felhívások� célja� a� fegyveres� csoportokba� felvett� gyermekek� számának� csökkentésére� irányuló�

tevékenységek�és�bevált�gyakorlatok�támogatása,�valamint�a�civil�társadalom�képességének�javítása�

a� gyermekek� fegyveres� konfliktusok� során� való� kizsákmányolása� elleni� politikák� propagálása�

tekintetében,� továbbá� a� gyermekkereskedelem� csökkentésére� irányuló� tevékenységek� és� bevált�

gyakorlatok�támogatása.�

�

„Az�EU�gyermekjogi� stratégiája� felé”�cím3�2006.�évi�közleményben66� tett�kötelezettségvállalások�

végrehajtása� érdekében� a�Bizottság� 2007�végén� szerz4dést� írt� alá� az�UNICEF;fel,� amely� kiterjed�

képzési� tevékenységekre� és� több,� az� EU,� más� nemzetközi� szervezetek,� adományozó� és�

partnerkormányok,� valamint� a� gyermekek� jogainak� védelmezésében� és� el4mozdításában� érintett�

egyéb� intézmények� által� használható� gyakorlati� eszközök� (iránymutatások,� ellen4rz4listák,� stb.)�

kidolgozására.�

�

4.4.� A�gyermekek�és�a�fegyveres�konfliktusok�

�

Az� Európai� Unió� 2003;ban� a� gyermekekr=l� és� a� fegyveres� konfliktusokról� szóló�

iránymutatásokat� fogadott� el,� amelyeket� 2005;ben� cselekvési� terv� egészített� ki.� Ezen�

iránymutatások�2008;ban�elvégzett�felülvizsgálatának�eredményeként�2008.�június�16;án�elfogadták�

az� iránymutatások� naprakésszé� tett� változatát.� Azon� országok� listája,� amelyek� esetében� kiemelt�

uniós�fellépésre�van�szükség,�hat�új,�aggodalomra�okot�adó�területtel�b4vült:�Izrael,�a�megszállt�

palesztin�területek,�Haiti,�Libanon,�Csád�és�Irak.�

�

Az� iránymutatások� végrehajtásának� el4mozdítása� érdekében� az� EU� utasította� a� nagyköveteket,�

hogy�a�13�kiemelt�ország�tekintetében�dolgozzanak�ki�egyedi�stratégiákat,�nyújtsanak�információt�

az�iránymutatásokban�meghatározott�hat�tematikus�kérdéssel�kapcsolatban�(toborzás,�gyilkosság�és�

megnyomorítás,� iskolák� és� kórházak� elleni� támadások,� a� humanitárius� segítségnyújtáshoz� való�

hozzáférés� megakadályozása,� szexuális� és� nemi� alapú� er4szak,� jogsértések� és� visszaélések),� és�

tegyenek� javaslatot� az� iránymutatásoknak� a� hat� új,� aggodalomra� okot� adó� területen� történ4�

végrehajtását�célzó�intézkedésekre.�

������������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�végleges.�
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Az� EU� 2008� júniusában� felülvizsgált� ellen=rz=listát� fogadott� el,� amelynek� célja� a� fegyveres�

konfliktusok� által� érintett� gyermekek� védelmének� integrálása� az� EBVP;m3veletekbe.� Az�

ellen4rz4lista� értelmében� minden� egyes� EBVP;m3veletbe� be� kell� vonni� egy,� az� emberi� jogi�

kérdésekkel� –� különösen� a� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekekkel� kapcsolatos�

kérdésekkel� –� foglalkozó� szakért4t.� Amint� azt� a� Tanács� 2008� májusi� következtetéseiben67�

hangsúlyozza,� ezt� az� elemet� valamennyi� EBVP;misszió� során� nyomon� kell� követni,� és� arról�

rendszeresen�jelentést�kell�tenni.�

�

A�szlovén�elnökség�2008�áprilisában�konferenciát�szervezett�„Az�eredmények�növelése�a�helyszínen�

–�a�nem�kormányzati� szervezetek� és�az�EU�együttm-ködése�a� fegyveres� konfliktusok�által� érintett�

gyermekekre�vonatkozó�tematikus�területen”�címmel.�A�konferencia�fórumot�kínált�a�gyermekekr4l�

és� a� fegyveres� konfliktusokról� szóló� uniós� iránymutatások� végrehajtásáról,� valamint� „a� fegyveres�

konfliktusok� által� érintett� gyermekek� védelmének� az� EBVP�m-veletekbe� való� integrálását� célzó�

ellen�rz�lista”� felülvizsgálatáról� az� érintett� nem� kormányzati� szervezetekkel� folytatott� érdemi�

vitára.�

�

A� szlovén� elnökség� megbízásából� „A� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekek� kérdésével�

kapcsolatos� uniós� reagálás� fokozása”� címmel� tanulmány� készült� a� fegyveres� konfliktusok� által�

érintett� gyermekek� jogainak� az� EU� fejlesztési� politikájában� és� programozásában� való� jobb�

érvényesítése,�valamint�az�EU�e�területre�irányuló�fejlesztési�politikájának�fokozása�céljából.�

�

Az� Európai� Tanács� 2008.� június� 19;én� következtetéseket� fogadott� el� a� gyermekek� jogairól,�

konkrétan�a�gyermekekr4l�és�a�fegyveres�konfliktusokról.�A�Tanács�felszólította�a�Bizottságot�és�a�

tagállamokat,� hogy� továbbra� is� biztosítsák� az� emberi� jogokra,� a� biztonságra� és� a� fejlesztésre�

irányuló� politikák� és� programok� koherenciáját,� egymást� kiegészít4� jellegét� és� összehangolását�

annak�érdekében,�hogy�hatékony,�fenntartható�és�átfogó�módon�kezeljék�a� fegyveres�konfliktusok�

gyermekekre�gyakorolt�rövid,�közép;�és�hosszú�távú�hatásait.�

�

Ezenkívül�az�EU�fokozottabb�együttmIködésre� törekedett�az�Egyesült��emzetek�Szervezetével,�

különösen� Radhika� Coomaraswamy;val,� az� ENSZ� f4titkárának� a� gyermekekkel� és� a� fegyveres�

konfliktusokkal� foglalkozó�különleges�képvisel4jével,� valamint� az�Egyesült�Nemzetek�Szervezete�

Biztonsági�Tanácsának�a�gyermekkel�és�a�fegyveres�konfliktusokkal�foglalkozó�munkacsoportjával.�

A� COHOM� például� 2008� áprilisában� meghívta� ülésére� Radhika� Coomaraswamy;t,� hogy�

tájékoztatassa� a� PBB;t� és� a� COHOM;ot� munkájáról� és� e� területen� az� ENSZ� és� az� EU� közötti�

partnerség�lehet4ségeir4l.�

������������������������������������������������������
67� A�Tanács�következtetései�a�gyermekek�jogainak�az�Európai�Unió�küls4�fellépéseiben�történ4�

el4mozdításáról�és�védelmér4l�–�a�fejlesztési�és�humanitárius�dimenzió�
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A�2007�februárjában�„Háborúmentes�gyermekkor”�címmel�Párizsban�tartott�konferenciát�követ4en�

–�amelynek�során�a� résztvev4�államok�elkötelezték�magukat�volt�a�gyermekkatona;jelenség�elleni�

küzdelem�iránt�–�2008.�január�16;án�létrejött�a�kötelezettségvállalások�nyomon�követését�szolgáló�

fórum,� amelynek� célja� a� volt� gyermekkatonák� rehabilitációjára� irányuló� programok� és� konkrét�

projektek�finanszírozásának�megkönnyítése�a�legf4bb�adományozók,�nem�kormányzati�szervezetek�

és�érintett�országok�tömörítése�révén.�A�fórum�évente�kétszer�kerül�megrendezésre�New�York;ban,�

elnöki� teend4it� pedig� Franciaország,� az� Unicef� és� az� ENSZ� gyermekekkel� és� a� fegyveres�

konfliktusokkal�foglalkozó�különleges�képvisel4jének�hivatala�közösen�fogja�ellátni.�

�

4.5.� Az�emberi�jogok�védelmez=i�

�

Az� Európai� Unió� álláspontja� szerint� a� civil� társadalom� aktív� részvétele� és� az� emberi� jogok�

védelmez4inek� határozott� fellépése� alapvet4� fontosságú� az� emberi� jogok� védelmének� és�

el4mozdításának� az� egész� világon� történ4� biztosítása� szempontjából.� Annak� érdekében,� hogy�

világszerte� nagyobb� nyilvánosságot� biztosítson� az� emberi� jogok� védelmez4inek� nyújtott�

támogatásának,� valamint,� hogy� el4térbe� helyezze� az� emberi� jogok� védelmez4it� támogató� uniós�

fellépéseket,� a� Tanács� 2004� júniusában� elfogadta� az� emberi� jogok� védelmez=ir=l� szóló� uniós�

iránymutatásokat,� amelyek� gyakorlati� lehet4ségeket� neveznek� meg� az� emberi� jogok�

védelmez4inek�nyújtott�védelem�és�segítség�tekintetében.�Az�iránymutatások�végrehajtásának�els4,�

2007;ben� történt� felülvizsgálatát� követ4en� az� emberi� jogok� védelmez4ivel� foglalkozó� informális�

munkacsoport� jött� létre� 2008;ban.� E� munkacsoport� elvégezte� a� helyi� stratégiák� végrehajtása�

állásának� félid4s� értékelését,� kiválasztott� 26� országot� a� fennálló� hiányosságok� és� a� legjobb�

gyakorlatok� azonosítása,� és� az� esetleges� tanulságok� levonása� céljából.� A� felülvizsgálat�

eredményeként� több� következtetés� és� ajánlás� jóváhagyására� került� sor.� A� következtetések�

hangsúlyozzák�különösen�annak�fontosságát,�hogy�az�emberi� jogok�védelmez4it�fokozottabban�be�

kell�vonni�az�iránymutatások�végrehajtásába,�ajánlják�EU;szint3�emberi�jogi�csoportok�létrehozását�

harmadik�országokban,�javasolják�az�iránymutatások�helyi�szint3�ismertségének�növelésére�irányuló�

er4feszítések� fokozását,� és� hangsúlyozzák� a� médiaszabadság� felvételének� fontosságát� a� harmadik�

országokkal� folytatott� emberi� jogi�párbeszédek�napirendjére.�Megállapodás� született� arról,�hogy�a�

megállapításokat�megküldik�a�helyi�elnökségeknek.�A�tagállamokat�arra�ösztönözték,�hogy�azokat�

küldjék� meg� nagykövetségeiknek,� az� eredményeket� pedig� vitassák� meg� a� civil� társadalmi�

szervezetekkel�és�az�emberi�jogok�védelmez4ivel,�er4sítve�az�EU�missziói�és�az�emberi�jogok�helyi�

védelmez4i�közötti�párbeszédet.�

�
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Az� emberi� jogok� védelmez=inek� támogatása� régóta� szilárd� eleme� az� Európai� Unió� emberi�

jogokkal� kapcsolatos� külpolitikájának,� és� lényeges� eleme� a� szólásszabadság� védelmének.� Ez� a�

támogatás� tükröz4dik� az� emberi� jogok� védelmez4ivel� kapcsolatos� iránymutatásokban,� amelyek�

elismerik� annak� fontosságát,� hogy� garantálni� kell� az� emberi� jogok� védelmez4inek� biztonságát� és�

meg� kell� védeni� jogaikat.� Az� iránymutatások� rendelkeznek� továbbá� az� emberi� jogok� veszélyben�

lév4� védelmez4it� célzó� EU;intervenciókról,� és� javaslatot� tesznek� az� emberi� jogok� védelmez4it�

támogató�és�segít4�gyakorlati�eszközökre.�A�Tanács�emberi� jogi�munkacsoportja�(COHOM)�2008�

els4� felében� megvitatta� az� emberi� jogok� közvetlen� veszélyben� lév4� vagy� szünetet� igényl4�

védelmez4i� ideiglenes� áttelepítését� szolgáló� vízumok� kiadásának� kérdését� abból� a� célból,� hogy�

eggyel� tovább� lépjen� a� német� elnökség� 2007.� évi� kezdeményezésén� és� megvizsgálja� az� emberi�

jogok�védelmez4i�számára�kibocsátott�vízumok�meghosszabbításának�és/vagy�kiadása�javításának�a�

lehet4ségeit.�

�

Az� emberi� jogok� n4i� védelmez4ivel� kapcsolatos� 2006.� évi� kampány� folyományaként� az� EU�

továbbra�is�figyelemmel�kíséri�az�emberi�jogok�n4i�védelmez4inek�helyzetét.�A�kérdéssel�továbbra�

is� foglalkoznak� például� némely� nem� kormányzati� szervezettel� fennálló� kapcsolatok� keretében,�

egyes�országokban�az�uniós�missziók�vezet4i�foglalkoznak�ezzel.�

�

2008.�január�1;jén�hatályba�lépett�a�demokrácia�és�az�emberi�jogok�európai�eszköze�(EIDHR).�

Ez�a�pénzügyi�és�politikai�eszköz�hozzájárul�harmadik�országokban�a�demokrácia,�a�jogállamiság,�

valamennyi� emberi� jog� és� alapvet4� szabadság� tiszteletben� tartásának� fejlesztéséhez� és�

megszilárdításához.� Céljainak� egyike� a� civil� társadalmi� szervezetekkel� és� nemzetközi�

szervezetekkel� való� együttm3ködés� az� egész� világon.� Ennek� érdekében� biztosítja� a� nem�

kormányzati�szervezetek�közvetlen,�a�fogadó�kormányok�el4zetes�hozzájárulásának�szükségessége�

nélküli� finanszírozását.�Az�új�EIDHR�határozott�hangsúlyt� fektet� az�emberi� jogok�védelmez4inek�

támogatására�és�a�velük�való�szolidaritásra.�Sor�került�az�emberi�jogokkal�és�a�demokráciát�érint4�

kérdésekkel� kapcsolatos� fellépések� támogatására� irányuló� ajánlattételi� felhívás� els4� alkalommal�

történ4� közzétételére� az� emberi� jogok� védelmez4ir4l� szóló� iránymutatások� hatálya� alá� tartozó�

területeken.�A�finanszírozás�megkezdésére�2008�4szén,�a�sikeres�nem�kormányzati�szervekkel�való�

szerz4déskötést�követ4en�kerülhet�sor.�

�

December� 6–7;én� került� sor� Lisszabonban�az�EU�és� a�nem�kormányzati� szervezetek� évenként�

megrendezett� emberi� jogi� fórumára,� amely� 1999� óta� lehet4séget� kínál� az� emberi� jogok�

védelmez4i�és�az�EU�képvisel4i�közötti�vitára.�E�legutóbbi�fórum�a�gazdasági,�szociális�és�kulturális�

jogokkal� foglalkozott,� konkrétan� pedig� a� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogok� nemzetközi�

egyezségokmányának� (ICESCR)� fakultatív� jegyz4könyvével� az� egységokmány� keretében�

panasztételi�rendszer�létrehozására�tekintettel.�
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4.6.� A�n=k�jogai�és�a�nemek�közötti�egyenl=ség�

�

Az�Európai�Unió�hosszú� ideje�elkötelezett�a�nemek�közötti�egyenl4ség�el4mozdítása�mellett,�és�a�

nemzetközi�színtéren�e�tekintetben�aktív�szerepet�játszik.�

�

Az�EU�és�az�E�SZ�

�

A� n=k� helyzetével� foglalkozó� bizottság� 52.� ülésszakának� (2008.� február� 25.–március� 7.)�

középpontjában�a�nemek�közötti�egyenl4ség�és�a�n4k�öntudatosításának�finanszírozása�állt.�Az�EU�

fontos� szerepet� játszott� a� Pekingi� Cselekvési� Platform� e� fórumon� történ4� el4térbe� helyezésében,�

valamint� a� nehéz� tárgyalásokat� követ4en� konszenzussal� elfogadott� következtetések�

megfogalmazásában.�A�szöveg�magában�foglal�több,�az�EU�számára�fontos�elképzelést,�noha�nehéz�

volt�egyensúlyt�kialakítani�a�fokozott�nemzetközi�segítségnyújtásra�való�felhívás�és�egyes�országok�

esetében�a�tisztán�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�kapcsolatos�elemnek�a�fejlesztési�stratégiákba�való�

integrálására�vonatkozó�konkrét�kötelezettség�között.�The�EU�organised�a�side�event�on�the�theme�

"Euro;Mediterranean� Partnership� and� the� Istanbul� Process:� financing� for� gender� equality� and�

women's�empowerment".�A�rendezvény�középpontjában�az�isztambuli�cselekvési�keret�(lásd�alább)�

végrehajtásával�kapcsolatos�tapasztalatok�és�kihívások�álltak.�

�

Az�EU� továbbra� is� sürgette�a�nemek�közötti� egyenl4ség�el4mozdítására� és�a�n4k�öntudatosítására�

irányuló� ENSZ;kapacitás� er4sítését,� valamint� a� nemek� közötti� egyenl4ségnek� az� ENSZ�

szerkezetében� való� általános� érvényesítését.� Felszólított� az� ENSZ� nemek� közötti� egyenl4ségre�

irányuló� er4forrásainak� és� koordinációs� mechanizmusainak� a� meger4sítésére,� többek� között� egy�

kimondottan�e�területtel�foglalkozó�magas�rangú�tisztvisel4�kinevezésén�keresztül�f4titkár;helyettesi�

szinten.�

�
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�=k,�béke�és�biztonság�

�

Benita� Ferrero;Waldner,� a� külkapcsolatokért� és� az� európai� szomszédságpolitikáért� felel4s� biztos�

2008.� március� 6;án� magas� szint3� nemzetközi� konferenciát� szervezett� Brüsszelben� n4i� politikai�

vezet4k� részére� „3�k:� egy� bizonytalan� világ� stabilizálói:� n�i� politikai� vezet�k� nemzetközi�

konferenciája”� címmel.� A� több� mint� 50� nemzetközi� n4i� politikai� vezet4� részvételével� zajlott�

konferenciának� három� célkit3zése� volt:� a� biztonságot� fenyeget4� új� veszélyek� –� éghajlatváltozás,�

környezeti�degradáció,�nemzetközi�b3nözés,�vallási�fundamentalizmus�és�terrorizmus�–�által�a�n4kre�

gyakorolt� hatások� kezelése� lehetséges� módjainak� felderítése;� konkrét� lépések� meghatározása� az�

emberi�biztonsághoz�a�n4k�helyi�szinten�való�hozzájárulásának�fokozására,�és�e�hozzájárulásnak�a�

regionális,� nemzeti� és� nemzetközi� szférába� való� kiterjesztése;� valamint� annak� elemzése,� hogy� mi�

módon�lehetne�a�n4ket�jobban�bevonni�a�konfliktus;megel4zésbe�és�a�válsághelyzetek�megoldásába.�

Különös�hangsúlyt�helyeztek� annak�kérdésére,� hogy�mi�módon� lehetne�új� életre�kelteni� az�ENSZ�

BT�n4kr4l,�békér4l�és�biztonságról�szóló�1325.�sz.�határozatának�végrehajtását.�

�

„3e� felejtkezzünk� el� a� ránk� háruló� felel�sségr�l� –� beszéljünk� azok� helyett,� akiknek� nincs� hangja,�
adjunk�er�t�azoknak,�akik�er�tlenek�és�védjük�a�védteleneket.”�
�
Benita�Ferrero;Waldner,�a�külkapcsolatokért�és�az�európai�szomszédságpolitikáért�felel4s�biztos�
�
2008.� március� 6;án� a� n4i� politikai� vezet4k� „N4k:� egy� bizonytalan� világ� stabilizálói”� cím3�
nemzetközi�konferenciája�alkalmából�
�

�

A� n4k,� béke� és� biztonság� kérdése� részét� képezi� az� EIDHR;en� keresztül� finanszírozott� és� tíz,�

konfliktus;megel4zésre� és� ;megoldásra� szakosodott� nem� kormányzati� szervezet68� szakértelmét�

tömörít4� békeépítési� kezdeményezésnek� (IfP).� A� m3ködését� 2008� áprilisában� megkezdett� –� és�

tizennyolc�hónapig�folytatódó�–�IfP;nek�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�kapcsolatos�eleme�tényeken�

alapuló� politikai� ajánlások� kidolgozása� és� megosztása� révén,� valamint� el4adásokon� keresztül�

iránymutatást� fog� adni� a� politikák� kidolgozói� számára� ahhoz,� hogy� mi� módon� hajtsák� végre� az�

ENSZ� BT� 1325.� sz.� határozatát� a� békeépítés� n4i� prioritásainak� az� EU� és� tagállamai� általi�

eredményesebb�támogatása�érdekében.�

������������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�

(EPLO);�Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�
Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�
Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�Netherlands�Institute�of�International�Relations�Clingendael�
(Clingendael�Institute);�Partners�for�Democratic�Change�International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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A� biztonság;� és� védelempolitikában� a� nemek� közötti� egyenl4ség� és� az� emberi� jogok� kérdésének�

érdemi�megjelenítésével�kapcsolatban�az�EU;ban�jelenleg�folyamatban�lév4�munka�tükrözéseként�a�

Tanács�2008�májusában� kiadta�az� emberi� jogok�és�a�nemek�közötti� egyenl=ség�kérdésének�az�

európai� biztonság;� és� védelempolitikában� (EBVP)� való� általános� érvényesítésére� vonatkozó�

els4� kézikönyvet.� A� kézikönyv� az� európai� uniós� válságkezelési� m3veletekkel� együttm3köd4ket,�

azokat�tervez4ket,�végrehajtókat,�értékel4ket�és�azokról�jelentést�készít4ket�célozza.�

�

Az� EU� választási� megfigyelési� tevékenységei� a� n4k� konfliktus� utáni/konfliktusra� hajlamos�

társadalmakban� játszott� szerepének�és� részvételének� fokozását� szolgáló�másik� fontos�eszköz.�Egy�

választási� megfigyelési� misszióban� (Jemen)� vett� részt� a� nemek� közötti� egyenl4séggel� foglalkozó�

szakért4,�míg�más�missziókban�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�kapcsolatos�kérdéseket�beépítették�

az� emberi� jogi� szakért4k� feladat;meghatározásába.� Az� EU� választási� megfigyelési� tevékenységei�

céljára�2008�áprilisában�kiadott�új�kézikönyv�külön�részben�foglalkozik�a�nemek�közötti�egyenl4ség�

kérdésével.�

�

A�nemek�közötti�egyenl=ség�és�a�n=k�szerepvállalása�a�fejlesztési�együttmIködésben�

�

„A� nemek� közötti� egyenl�ség� és� a� n�k� szerepvállalása� a� fejlesztési� együttm-ködésben”� cím3�

bizottsági�közlemény�2007�márciusi�és� tanácsi�következtetések�2007�májusi�elfogadását�követ4en�

az� Európai� Bizottság� és� az� EU� tagállamai� továbbra� is� szorosan� együttm3ködtek� ezen� új� politikai�

keret� nyomon� követése� és� végrehajtása� céljából.� 2007� októberében� és� 2008� júniusában� a� nemek�

közötti� egyenl4séggel� foglalkozó� szakért4k� két� tagállami� szint3� találkozójára� került� sor�

Brüsszelben,� amelynek� során� a� Bizottság� és� a� tagállamok� megvitatták� a� „A� nemek� közötti�

egyenl�ség� és� a� n�k� szerepvállalása� a� külkapcsolatokban”� cím3� hamarosan� elkészül4� európai�

uniós�cselekvési�terv
69�f4bb�vonalait.�Létrehoztak�továbbá�három�–�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�

kapcsolatos� kérdésekr4l� folytatott� politikai� párbeszéddel,� az� új� segítségnyújtási� módozatokban� a�

nemek�szerepével�és�az�intézményi�kapacitásépítéssel�foglalkozó�–�munkacsoportot,�amelyek�elnöki�

feladatait� a� Bizottság� látja� el.� E� munkacsoportok� munkájának� eredményét� be� fogják� építeni� a�

cselekvési�tervbe.�

�

A�biztonság,�az�emberi�jogok�és�a�fejlesztés�jobb�összekapcsolása�érdekében�a�szlovén�elnökség�„A�

n�k� és� a� fegyveres� konfliktusok� területét� érint�� uniós� reagálás� fokozása”� címmel� tanulmányt�

készíttetett,� amely� számos� arra� vonatkozó� ajánlást� tartalmaz,� hogy� az� EU� hogyan� tehetné�

hatékonyabbá�a�n4k�és�a�fegyveres�konfliktusok�területére�irányuló�válaszait.�

������������������������������������������������������
69� A�cselekvési�terv�várhatóan�a�különböz4�szakpolitikákat�érint4�kérdések�integrálásával�foglalkozó�

szélesebb�kör3�bizottsági�közlemény�részét�fogja�képezni.�
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Az�isztambuli�cselekvési�keret�

�

Az�euromediterrán�partnerek� az�euromediterrán�partnerség� létrehozását�követ4en�2006.�november�

14–15;én� Isztambulban� els4� alkalommal� tartottak� a� kimondottan� a� nemek� közötti� egyenl4séggel�

foglalkozó� miniszteri� konferenciát� („A� n4k� társadalomban� betöltött� szerepének� er4sítése”),�

amelynek� során� az� elkövetkez4� öt� évben� a� n=k� jogai� és� a� nemek� közötti� egyenl=ség� civil,�

politikai,�társadalmi,�gazdasági�és�kulturális�téren�történ=�támogatására�vonatkozó�cselekvési�

keretet� fogadtak� el.� Az� isztambuli� cselekvési� keret� végrehajtását� évente� értékelik.� Ez� ideig� két�

nyomonkövetési� találkozóra� került� sor� Brüsszelben� (2007.� október� 22;én� és� 2008.� június� 12;én),�

amelyen�valamennyi�euromed;partner�részt�vett.�

�

2008� májusában� megkezdte� tevékenységét� „A� n�k� és� férfiak� közötti� egyenl�ség� növelése� az�

euromed�régióban”� elnevezés3� regionális� program,� amelynek� finanszírozása� (5� millió� EUR)� az�

európai� szomszédsági� és� partnerségi� eszköz� keretében� történik,� és� amely� hozzá� fog� járulni� az�

isztambuli�miniszteri�következtetések�hatékony�végrehajtásához.�

�

Tematikus�programok�és�az�EIDHR�

�

A� „Befektetés� az� emberekbe”� tematikus� program� külön� pénzügyi� keretet� (57� millió� EUR)�

tartalmaz� a� nemek� közötti� egyenl4ség� el4mozdítását� és� a� n4k� szerepének� er4sítését� célzó� EK;

intézkedések� finanszírozására.� E� program� keretében� a� Bizottság� 6,8� millió� EUR� értékben�

ajánlattételi� felhívásokat� tett�közzé�az�euromed�partnerországokban�m3köd4�n4i� szervezetek�azon�

er4feszítéseinek� támogatására,� hogy� a� nemek� közötti� egyenl4séget� kedvez4en� befolyásoló� jogi�

változásokat�érjenek�el,�és�biztosítsák�a�területet�érint4�közelmúltbeli�reformok�végrehajtását.�

�

Az� EIDHR� „az� emberi� jogok� és� a� demokratikus� reform� el�mozdítása,� a� konfliktusmegel�zés�

támogatása,�valamint�a�politikai�részvétel�és�képviselet�konszolidálása�terén�a�civil�társadalom�által�

betöltött� szerep�er�sítése”�elnevezés3�2.�célkit3zése�keretében� támogatja�a�n4k�és� férfiak�egyenl4�

részvételét.� A� Bizottság� 2008� júliusában� az� e� célkit3zés� keretében� támogatandó� regionális� és�

transznacionális� projektek� kiválasztására� irányuló� ajánlattételi� felhívást� tett� közzé.� Különös�

hangsúlyt�kapott�az�ENSZ�Biztonsági�Tanácsának�1325�sz.�határozata.�

�
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EK–E�SZ�partnerség�a�fejlesztésért,�békéért�és�biztonságért�

�

Az�Európai�Bizottság�2007�áprilisában�hároméves�partnerséget�kezdeményezett�az�U�IFEM;mel�

(„a� nemek� közötti� egyenl4séggel� kapcsolatos� EK–ENSZ� partnerség� a� fejlesztésért� és� békéért”)� a�

partnerországok� kapacitásainak� b4vítése� és� a� nemek� közötti� egyenl4séggel� kapcsolatos�

elszámoltathatóság�javítása�céljából.�Az�e�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban�a�projekt�a�12�kiemelt�

országgal� folytatott� konzultációk� végrehajtására� és� feltérképez4� tanulmányok� elkészítésére�

összpontosított� a� segítségnyújtás� hatékonyságáról� 2008� szeptemberében� Accrában� tartandó�

konferencia�el4készítéseként70.�

�

Az�Európai�Unió�segítséget�nyújt�a�nemek�közötti�egyenl=séggel�kapcsolatos�új�projekthez�a�

Kirgiz�Köztársaságban�

A�n4k�–�különösen�a�Kirgiz�Köztársaság�vidéki�területein�–�nem�rendelkeznek�kell4�információval�

szavazati�jogaikról,�és�gyakran�nem�hisznek�abban,�hogy�szavazatuk�megváltoztathatná�a�politikai�

helyzetet.�A�projekt�célja�a�szavazati�jogokra�és�folyamatokra�vonatkozó�jogi�tájékozottsághoz�való�

hozzájárulás.� A� tervezett� tevékenységek� el4� fogják� mozdítani� a� demokratikus� értékeket� és� a�

döntéshozatali� folyamatokban� való� aktív� polgári� szerepvállalás� kialakítását.� A� projekt� konkrétan�

növelni�fogja�a�n4k,�közösségi�vezet4k�és�a�helyi�önkormányzati�szervek�képvisel4inek�a�szavazati�

és�polgári�jogokkal�kapcsolatos�tájékozottságát.�Ezen�EIDHR;projektet�(20082010)�a�Közép;Ázsiai�

Fejlesztési� és� Együttm3ködési� Szervezet� (DCCA)� fogja� végrehajtani� 36� képzés� szervezése� és� 60�

olyan� tájékoztatási� és� konzultációs� központ� létrehozása� révén,� ahol� a� polgárok� a� szavazati� jogaik�

védelmével�kapcsolatos�tájékoztatást�és�jogi�tanácsot�kaphatnak.�

�

������������������������������������������������������
70� Részletesebb�információkért�lásd:�www.gendermatters.eu.�
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4.7.� Emberkereskedelem�

�

Az� EU� emberkereskedelemmel� kapcsolatos� politikája� számára� a� keretet� a� Bizottság� „Az�

emberkereskedelem� elleni� küzdelem� –� integrált� megközelítés� és� cselekvési� tervjavaslat”� cím3�

közleménye�(2005.�október)71,�valamint�a�Tanács�által�ezt�követ4en,�a�szabadság,�a�biztonság�és�a�

jog�Európai�Unión�belüli�meger4sítését�célul�kit3z4�hágai�programmal�összhangban�elfogadott,�az�

emberkereskedelem� elleni� küzdelemre� és� annak� megel4zésére� vonatkozó� legjobb� gyakorlatokról,�

normákról� és� eljárásokról� szóló� uniós� cselekvési� terv� (2005.� december)72� biztosítja.� Mindkét�

dokumentum� az� emberkereskedelem� multidiszciplináris� megközelítése� mellett� érvel,� amely� nem�

korlátozódik�a�b3nüldözési�stratégiákra,�hanem�a�megel4zési�és�az�áldozatok�támogatására�szolgáló�

intézkedések�széles�skáláját�is�magában�foglalja.�A�stratégiát�emberi�jogokon�alapuló�megközelítés�

támasztja�alá,�amely�középpontba�állítja�az�áldozatok�jogait,�és�figyelembe�veszi�az�egyes�konkrét�

csoportokat� –� így� például� a� n4ket� és� a� gyermekeket,� valamint� a� bármilyen� alapon�

megkülönböztetést� elszenved4� személyeket,� például� a� kisebbségek� tagjait� és� a� bennszülött�

csoportokhoz�tartozókat�–�érint4�kihívásokat.�Ezenkívül�a�nemekkel,�valamint�a�gyermekek�jogaival�

kapcsolatos� európai� uniós� politikák73� szintén� kiemelten� foglalkoznak� a� n4k� és� a� gyermekek�

kereskedelme�elleni�küzdelemmel.�

�

A� Bizottság� 2007� októberében� –� figyelemmel� arra,� hogy� az� EU� legutóbbi� b4vítési� folyamatának�

eredményeként�új�tagokat�kell�bevonni,�valamint�arra,�hogy�különösen�a�munkaer4;kizsákmányolás�

terén� speciális� szakértelemre� van� szükség� –� létrehozta� az� emberkereskedelemmel� foglalkozó�

szakért=i� csoportot74.� A� csoport� tagjait� 2008� júliusában� nevezték� ki75.� A� vizsgált� id4szakban� a�

Bizottság� az� EU� emberkereskedelemmel� foglalkozó� cselekvési� terve� végrehajtásának�

értékelésér=l� és� nyomon� követésér=l� szóló� jelentést76� készített� az� uniós� tagállamok� mindegyike�

részére� 2007� decemberében� eljuttatott� kérd4ív� alapján,� amelyben� a� tagállamokat� az�

emberkereskedelem� elleni� nemzeti� politikák� végrehajtására� vonatkozó� naprakész� információk�

nyújtására� kérték.� Konzultációt� folytattak� továbbá� a� cselekvési� tervben� meghatározott� egyes�

intézkedések�végrehajtásáért�felel4s�egyéb�szervekkel�is.�

�

������������������������������������������������������
71� COM(2005)�514�végleges.�
72� HL�C�311.,�2005.12.9.,�1.�o.�
73� Lásd�a�4.6.�és�a�4.3.�fejezetet.�
74� Bizottsági�határozat,�HL�L�277.,�2007.10.20.,�29.�o.�
75� A�Bizottság�2008/604/EK�határozata�(HL�L�194.,�2008.7.23.,�11.�o.)�
76� A�jelentés�elfogadása�2008�végén�várható.�
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A� megbízható,� összehasonlítható� adatok� hiánya� az� egyik� legf4bb� kihívás� az� emberkereskedelem�

elleni�küzdelemben�azokban�a�különböz4�országokban,�amelyeket�ez�a�jelenség�érint.�A�b3nözéssel�

és�a�büntet4�igazságszolgáltatással�kapcsolatos�statisztikákra�vonatkozó�EU;stratégia�kialakításáról�

szóló� bizottsági� közlemény77� az� EU� 2005;ös� cselekvési� tervével� összhangban� kísérleti� csoportok�

létrehozását� írja� el4� annak� megvizsgálására,� hogy� lehetséges;e� közös� iránymutatásokat�

meghatározni�az�emberkereskedelem�területén�történ4�–�és�összehasonlítható�mutatókat�is�magában�

foglaló� –� adatgy3jtésre� vonatkozóan.�Ezzel� összefüggésben� a�DELPHI;módszeren� alapuló,� széles�

kör3� konzultáció� kezd4dött� a� Nemzetközi� Munkaügyi� Szervezettel� (ILO)� együttm3ködésben� az�

adatgy3jtést� szolgáló,� közösen� elfogadott� mutatók� kidolgozása� céljából.� E� gyakorlat� eredményei�

2008�végére�fognak�rendelkezésre�állni.�

�

Az� emberkereskedelem� széles� kör3� nemzetközi� vonatkozásokkal� bír,� és� az� e� területet� érint4�

intézkedések�nem�kizárólag�az�EU;ra�hárulnak78.�A�Bizottság�és�az�EU�tagállamai�ezért�továbbra�is�

szorosan�együttm3ködtek�az�érintett�nemzetközi�szervezetekkel,�például�az�ENSZ;szel,�az�Európa�

Tanáccsal,�az�EBESZ;szel�(beleértve�az�EBESZ�emberkereskedelem�elleni�küzdelemmel�foglalkozó�

különleges�megbízottját� és� koordinátorát� is79)� és� az� IOM;mel� (Nemzetközi�Migrációs�Szervezet).�

Az�EU�különösen�szorosan�nyomon�követte�az�ENSZ�Emberi�Jogi�Tanácsa�emberkereskedelemmel�

–� különösen� a� n4k� és� gyermekek� kereskedelmével� –� foglalkozó� különleges� el4adójának�

tevékenységét,�és�támogatta�megbízatása�meghosszabbítását.�

�

Az� Európai� Közösség� és� valamennyi� uniós� tagállam� aláírója� a� transznacionális� szervezett�

b3nözésr4l� szóló� ENSZ;egyezménynek� és� az� emberkereskedelemr4l� szóló� kiegészít4�

jegyz4könyvének.� A� vizsgált� id4szakban� az� EU� tagállamai� további� lépéseket� tettek� az� Európa�

Tanács� 2008.� február� 1;jén� hatályba� lépett,� emberkereskedelem� elleni� fellépésr4l� szóló�

egyezményéhez� való� csatlakozás� érdekében.� Ez� ideig� 10� uniós� tagállam� er4sítette� meg� az�

egyezményt,�másik�15�pedig�már�aláírta�azt,�és�a�folyamat�jelenleg�a�meger4sítési�szakaszban�tart.�

�

������������������������������������������������������
77� COM(2006)�437�végleges.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm�
79� http://www.osce.org/cthb/�
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A� harmadik� országoknak� nyújtott� közösségi� támogatás� tekintetében� több� országos� és� regionális�

stratégiai�dokumentum�és�indikatív�program�tartalmazott�közvetlen�utalást�az�emberkereskedelemre�

és� az� azt� megkönnyít4� tényez4kre� irányuló� stratégiák� meger4sítésére.� A� Bizottság� az�

emberkereskedelem� kiváltó� okaira� –� így� például� a� szegénység,� kirekesztés,� társadalmi�

egyenl4tlenség�és� a�nemek�közötti�megkülönböztetés�–� irányuló�kezdeményezések� széles� skáláját�

finanszírozta,� valamint� finanszírozott� közvetlenül� a� tömeges� emberkereskedelem� megel4zésére�

összpontosító,� gyakran� civil� társadalmi� szervezetek� által� végrehajtott� harmadik� országbeli�

projekteket� is.� Finanszírozásban� részesültek� továbbá� olyan� kezdeményezések� is,� melyek� célját� a�

legsérülékenyebb� csoportok� –� nevezetesen� a� gyermekek,� n4k,� migránsok� és� bennszülöttek� –�

gazdasági,�jogi�és�politikai�helyzetének�er4sítése�és�jogainak�el4mozdítása�képezte.�

�

Az�emberkereskedelem�elleni�küzdelem�a�„Biztonság�és�a�szabadságjogok�védelme”�(2007–2013)�

általános� program� részét� képez4� „B-nmegel�zés� és� a� b-nözés� elleni� küzdelem”� elnevezés3� új�

finanszírozási� program� egyik� kiemelt� területe.� 2007;ben� kilenc,� közvetlenül� az�

emberkereskedelemmel� kapcsolatos� javaslatot� választottak� ki� finanszírozásra,� másik� három�

projektet� pedig� kapcsolódó� kérdések� terén� választottak� ki� végrehajtásra.� Pénzeszközök� ezenkívül�

egyéb� földrajzi� és� tematikus� eszközök� (mint� a� fejlesztési� együttm3ködési� eszköz,� a� Stabilitási�

Eszköz,�a�„Befektetés�az�emberekbe”�és�az�EIDHR)�keretében�is�rendelkezésre�állnak.�Más�konkrét�

finanszírozási� programok� már� hatékony� eszköznek� bizonyultak� az� emberkereskedelem� elleni�

küzdelemben,�így�például�a�Daphne�III�(2007–2013),�amely�kifejezetten�a�gyermekek,�fiatalok,�n4k�

és� egyéb� veszélyeztetett� csoportok� elleni� er4szakra� irányul,� valamint� a� „Biztonságosabb� Internet�

plusz”�(2005–2008)�program.�Ezenkívül�a�„Befektetés�az�emberekbe”�tematikus�program�keretében�

2008� februárjában� a� gyermekkereskedelemmel� foglalkozó� projektekre� irányuló� ajánlattételi�

felhívást�tettek�közzé.�

�

Az�EU� által� els4� alkalommal� 2007.� október� 18;án�megtartott�emberkereskedelem�elleni�nap� az�

emberkereskedelem�elleni� szakpolitikára�vonatkozó,�emberi� jogi�alapokon�nyugvó�megközelítésre�

összpontosított.� A� Bizottság� ebb4l� az� alkalomból� el4terjesztette� „Az� emberkereskedelem�

áldozatainak�azonosításával�és�segítésével�kapcsolatos�ajánlások”�cím3�dokumentumát80,�amelyben�

felszólít� a�kormányok� és� a� civil� társadalmi� szervezetek�közötti� együttm3ködésen� alapuló�nemzeti�

mechanizmusok�létrehozására.�

������������������������������������������������������
80

� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/docu
ments_en.�
htm�
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4.8.� A��emzetközi�Büntet=bíróság�(�BB)�és�a�büntetlenség�elleni�küzdelem�

�

A� Nemzetközi� Büntet4bíróság� joghatósága� alá� tartozó� súlyos� b3ncselekmények� aggodalommal�

töltik�el�az�Európai�Uniót,�amely�elkötelezett�az�ilyen�b3ncselekmények�megel4zésére�és�elkövet4ik�

büntetlenségének�megszüntetésére�irányuló�együttm3ködés�iránt.�

�

Az�Európai�Unió�2003.� június�16;án�–�a�Római�Statútum�hatálybalépését�követ4en�–�naprakésszé�

tette�a�Nemzetközi�Büntet4bíróságról�szóló,�2001.�évi�közös�álláspontját81.�A�közös�álláspont�célja�a�

Büntet4bíróság� hatékony� m3ködésének� támogatása,� valamint� általános� támogatottságának�

el4segítése�a�Római�Statútumban�való�lehet4�legszélesebb�kör3�részvétel�el4mozdítása�révén.�

�

Ezzel� kapcsolatban� az� EU� a� Nemzetközi� Büntet4bíróságot� támogató� uniós� fellépést� ismertet4�

kiadványt� tett� közzé82.� A� kiadvány� megtalálható� a� Tanács� weboldalán:�

http://consilium.europa.eu/icc.�

�

Az�EU�közös�álláspontjával�összhangban�az�NBB�számos,�harmadik�országokkal�folytatott�jelent4s�

csúcstalálkozó�(például�az�Afrika–EU�csúcstalálkozó)�és�politikai�párbeszéd�napirendjén�szerepelt�a�

jelentéstételi�id4szak�során.�Az�EU�további�démarche;okat�intézett�harmadik�országokhoz�a�Római�

Statútum� meger4sítésének,� továbbá� a� kiváltságokról� és� mentességekr4l� szóló� megállapodás�

meger4sítésének�el4mozdítása�érdekében,�valamint�hogy�lehet4ség�szerint�visszatartsa�az�államokat�

a�kiadatási�mentességr4l�szóló�kétoldalú�egyezmények�aláírásától.�

�

Afrika�az�EU�egyik�legf4bb�prioritása,�és�a�lisszaboni�EU–Afrika�csúcstalálkozó�(2007.�december�

8–9.)� ebben� a� tekintetben� történelmi� jelent4séggel� bírt.� Az� EU� elkötelezett� aziránt,� hogy� a�

Büntet4bíróság�támogatását�valamennyi�szakpolitikájában�és�az�Afrika–EU�stratégiai�partnerségben�

is� érvényesítse:� a� csúcstalálkozón� elfogadott� Afrika–EU� együttes� stratégia83� egyértelm3� példája�

annak,� hogy� mindkét� fél� elkötelezi� magát� a� büntetlenség� elleni� küzdelem,� valamint� az� NBB�

létrehozásának�és�hatékony�m3ködésének�támogatása�iránt.�

�

������������������������������������������������������
81� A�Tanács�2003.�június�16;i�közös�álláspontja�(HL�C�150.,�2003.6.18.,�67.�o.).�A�szöveg�az�EU�11�

nyelvén�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�és�EN),�valamint�kínaiul,�oroszul�és�arabul�
megtalálható�a�Tanács�honlapján.�

82� 2008.�február.�
83� 16344/07.�
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Azon�országok,�amelyekben�az�EU�részér=l�démarche;okra�került�sor�a�Római�Statútum�

egyetemességének�és�integritásának�el=mozdítása�érdekében�

Afrikai�Unió,�Azerbajdzsán,�Bissau;Guinea,�Chile,�Elefántcsontpart,�India,�Kamerun,�Katar,�

Kazahsztán,�Madagaszkár,�Malajzia,�Marokkó,�Moldova,�Mozambik,�Nepál,�Suriname,�Ukrajna�

és�a�Zöld;foki;szigetek.��

�

Az� EU� és� a� Nemzetközi� Büntet4bíróság� közötti� 2006.� évi� együttm3ködési� és� segítségnyújtási�

megállapodás� alapján� 2008� áprilisában� mindkét� szervezet� véglegesítette� a� min4sített� információk�

cseréjére� vonatkozó� végrehajtási� intézkedéseket84.� Ezen� intézkedések� kétségtelenül� hozzá� fognak�

járulni�a�két�szervezet�közötti�együttm3ködés�elmélyítéséhez.�

�

A�2004.�évi�cselekvési�terv85�kiegészíti�a�közös�álláspontot.�Célkit3zései�között�szerepel,�hogy�„A�

3emzetközi� Büntet�bíróságot� az� EU� külkapcsolataiban� figyelembe� kell� venni.� E� célból� a� Római�

Statútum� meger�sítésének� és� végrehajtásának� kérdését� mint� emberi� jogi� kérdést� kell� felvetni� a�

harmadik�országokkal�kötött�uniós�megállapodások�tárgyalásakor.”.�

�

Ez� ideig� a� felülvizsgált� 2005.� évi� cotonoui� megállapodás� –� amely� 79� afrikai,� karibi� és� csendes;

óceáni� államra,� valamint� az� EU;ra� vonatkozik� –� az� egyetlen� olyan� jogilag� kötelez4� érvény3�

nemzetközi� eszköz,� amely� az� NBB;vel� kapcsolatos� záradékot86� tartalmaz.� Az� Európai� Bizottság�

tárgyalásokat� folytatott� Azerbajdzsánnal,� Egyiptommal,� Grúziával,� Jordániával,� Libanonnal,�

Moldovával,� Örményországgal� és� Ukrajnával� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal� kapcsolatos�

záradékoknak� az� európai� szomszédságpolitikai� cselekvési� tervekbe� való� beillesztésér4l.� Jelenleg�

Thaifölddel,� Vietnammal� és� Közép;Amerikával� folynak� tárgyalások� a� Nemzetközi�

Büntet4bírósággal� kapcsolatos� záradékok� tervezetér4l.� Az� Indonéziával� kötend4� partnerségi� és�

együttm3ködési�megállapodást�a�Tanács�2007�júniusában�jóváhagyta,�és�annak�aláírására�várhatóan�

ez� év� folyamán� kerül� sor.� A� szöveg� a� Nemzetközi� Büntet4bíróságról� szóló� záradékot� tartalmaz,�

amely� elkötelezi� Indonéziát� a� Római� Statútumhoz� való� csatlakozás� mellett.� A� Dél;Afrikával,�

Irakkal� és� az� Andok� Közösséggel� folyamatban� lév4� tárgyalások� keretében� már� megszületett� a�

záradékkal� kapcsolatos� megállapodás.� A� következ4� országokkal� kötend4� együttm3ködési�

megállapodásokra� vonatkozó� tárgyalási� megbízatások� szintén� tartalmaznak� a� Nemzetközi�

Büntet4bíróságra�vonatkozó�záradékot:�Ukrajna,�az�Orosz�Föderáció�és�Kína.�

������������������������������������������������������
84� 8349/08�REV�1,�8410/08�és�8786/08.�
85� 5742/04.�A�szöveg�angolul�és�franciául,�valamint�kínaiul,�oroszul�és�arabul�áll�rendelkezésre.�
86� A�cotonoui�megállapodás�11.�cikke�(HL�L�317.,�2000.12.15.,�3.�o.,�módosítása:�HL�L�209.,�2005.8.11.,�

27.�o.).�
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A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban�sor�került�az�NBB�Római�Statútumának�a�108.�ország�általi�

meger4sítésére.�

�

A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szakban�az�NBB�–�többek�között�–�az�alábbi�jelent4s�eredményeket�

érte�el:�

�� az�NBB�f4ügyészének�6.�és�7.�jelentése�(amelyet�2007�decemberében,�illetve�2008�júniusában�

terjesztette�el4�az�ENSZ�BT;nek)�ismételten�rámutatott�arra,�hogy�a�szudáni�kormány�nem�

hajlandó�a�Büntet4bírósággal�való�együttm3ködésre,�és�a�két�gyanúsított�(akikre�vonatkozóan�a�

Büntet4bíróság�2007.�április�27;én�adott�ki�elfogatóparancsot)�továbbra�is�szabadlábon�van�és�

részt�vesz�a�polgári�lakosság�elleni�cselekményekben;�

�� Jean;Pierre�Bemba�–�a�„�Mouvement�de�Libération�du�Congo”�(Kongói�Felszabadítási�

Mozgalom,�MLC)�állítólagos�elnöke�és�f4parancsnoka�–�2008�májusi�letartóztatása�és�a�

Büntet4bíróságnak�való�átadása�a�Közép;afrikai�Köztársaságban�állítólagosan�elkövetett�

b3ncselekmények�(az�emberiség�elleni�b3ncselekmény�két�esete,�háborús�b3ncselekmények�

négy�esete)�miatt.�

�

A� dárfúri� helyzettel� kapcsolatban� az� EU� fokozta� a� Szudánra� gyakorolt� nyomást� több� különböz4�

tanácsi�következtetésben87,�az�EU�nevében�tett�elnökségi�nyilatkozatban88,�egy�európai�parlamenti�

állásfoglalásban89,�valamint�az�Európai�Tanács�2008�júniusi�ülésén�elfogadott�következtetésekben90,�

amelyekben�„az�Európai�Tanács�felkérte�a�GAERC�et,�hogy�továbbra�is�szorosan�kövesse�nyomon�a�

szudáni�fejleményeket,�valamint�az�E3SZ�szel�és�az�egyéb�nemzetközi�intézményekkel,�többek�között�

a� 3emzetközi� Büntet�bírósággal� való,� teljes� kör"� együttm"ködés� hiánya� esetén� mérlegeljen�

további�intézkedéseket”.�

�

A� Tanács� nemzetközi� közjogi� munkacsoportjának� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal� foglalkozó�

része� 2008;ban� további� megbeszéléseket� tartott� John� B.� Bellinger� III;vel,� az� Egyesült� Államok�

Külügyminisztériumának�jogi�tanácsadójával,�a�nemzetközi�büntet4joggal�kapcsolatos�kérdésekr4l.�

�

������������������������������������������������������
87� 2007�decemberében�(16395/07),�2008�januárjában�(5922/08)�és�2008�júniusában�(10832/08).��
88� 7918/08.�
89� P6_TA;PROV(2008)0238.�
90� 11018/08.�
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A� jelentés� tárgyát� képez4� id4szakban� a� tagállamok� és� a� Bizottság� folytatta� –� más� szervezetek�

mellett�–�a�„Koalíció�a�Nemzetközi�Büntet4bíróságért”�és�a�„Parlamenti�képvisel4k�a�világméret3�

fellépésért”� munkájának� a� finanszírozását,� mely� szervezetek� felbecsülhetetlen� er4feszítéseket�

tesznek� a� Római� Statútum� meger4sítésének� és� végrehajtásának� el4mozdítása,� valamint� a�

Nemzetközi� Büntet4bíróság� munkájának� nyomon� követése� terén.� A� Bizottság� továbbra� is�

finanszírozta�a�Nemzetközi�Büntet4bíróság�szakmai�gyakorlati�és�szakért4;látogatói�programját.�A�

tagállamok�folytatták�az�olyan�szervezetek�finanszírozását,�mint�a�Nemzetközi�Büntet4jogi�Hálózat�

és�a�Nemzetközi�B3nügyi�Nyomozói�Intézet.�A�tagállamok�hozzájárulást�nyújtottak�a�Nemzetközi�

Büntet4bíróságnak� az� áldozatok� támogatásával� foglalkozó� vagyonkezel4i� alapja� és� a� legkevésbé�

fejlett�országokkal�foglalkozó�vagyonkezel4i�alapja�számára�is,�mely�utóbbi�célja�a�részes�államok�

közgy3lésének� ülésein� való� részvétel� lehet4vé� tétele� a� legkevésbé� fejlett� országok� delegációi�

számára.� A� Bizottság� az� EIDHR� keretében� 2007� végén� 4,9� millió� EUR� értékben� ajánlattételi�

felhívást�tett�közzé�a�2007–2008;as�id4szakra�(az�NBB�eredményes�m3ködésének�biztosítását�célzó�

világméret3�civil�társadalmi�kampányok�támogatása).�

�

A�Bizottság�és�a�tagállamok�politikai�és�pénzügyi�támogatást�nyújtottak�olyan�ad�hoc�törvényszékek�

számára�is,�mint�a�Ruandai�Nemzetközi�Törvényszék,�a�volt�Jugoszláviával�foglalkozó�nemzetközi�

büntet4törvényszék,� a� Sierra� Leone;i� Különleges� Bíróság� (amely� 2007.� június� 4;én� kezdte� meg�

Charles�Taylor�ügyének�tárgyalását,�melynek�keretében�az�els4�tanú�2008.�január�7;én�jelent�meg,�

és� amely� a� legf4bb� ügyész� kontra� Moinina� Fofana� és� Allieu� Kondewa� ügyet� 2008.� május� 28;án�

zárta�le,�a�fellebbezést�is�beleértve),�valamint�Kambodzsa�bíróságának�rendkívüli�tanácsai�(ECCC,�

más�néven�a�vörös�khmerek�törvényszéke),�mely�els4�tárgyalását�–�több�vádemelést�és�a�rendszer�öt�

korábbi�tagjának�a�letartóztatását�követ4en�–�2008.�február�4;én�tartotta.�

�
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4.9.� Emberi�jogok�és�terrorizmus�

�

Az�EU�nagy�jelent4séget�tulajdonít�annak,�hogy�a�terrorizmus�elleni�küzdelemmel�összefüggésben�

az� emberi� jogok� és� alapvet4� szabadságok� teljes� kör3,� hatékony� védelme� biztosított� legyen� mind�

Európán�belül,�mind�a�világ�többi�részén.�A�terrorizmus�elleni�hatékony�intézkedések�és�az�emberi�

jogok�védelme�nem�egymással�ütköz4,�hanem�egymást�kiegészít4�és�kölcsönösen�er4sít4�célok.�Az�

Európai�Unió�stratégiai�kötelezettségvállalása�–�melyet�a�terrorizmusellenes�stratégiában�határozott�

meg�–�nagyon�egyértelm3�ebben�a�tekintetben:�„A�terrorizmus�elleni�globális�küzdelem�az�emberi�

jogok� egyidej-� tiszteletben� tartása�mellett,� valamint�Európa�biztonságosabbá� tétele,� lehet�vé� téve�

polgárai� számára,�hogy�a� szabadságon,�a�biztonságon�és�a� jog�érvényesülésén�alapuló� térségben�

éljenek.”� A� demokratikus� társadalmak� kizárólag� akkor� gy4zedelmeskedhetnek� hosszú� távon� a�

terrorizmus�átka�felett,�ha�elkötelezettek�maradnak�saját�értékeik�mellett.�Az�EU�terrorizmus�elleni�

küzdelme� szilárdan� beágyazódik� egy� olyan� jogi� keretbe,� amely� garantálja� az� emberi� jogok� és� az�

alapvet4� szabadságok� tiszteletben� tartását91.� Az� EU� továbbra� is� szilárdan� elkötelezett� a� kínzás� és�

más�kegyetlen,�embertelen�vagy�megalázó�bánásmód�vagy�büntetés�teljes�tilalma�mellett.�Az�olyan�

titkos� fogdák� léte,� amelyekben� a� fogva� tartottakat� jogilag� légüres� térben� tartják,� nem� áll�

összhangban�a�nemzetközi�humanitárius�és�emberi�jogi�jogszabályokkal92.�

�

Az�EU�több�ENSZ;fórumon�nyilatkozatban�újólag�meger4sítette,�hogy�nagy�fontosságot�tulajdonít�

az� emberi� jogok� tiszteletben� tartásának� a� terrorizmus� elleni� küzdelem� során.� Az� elnökség� –� az�

ENSZ� Közgy3lésének� a� nemzetközi� terrorizmus� felszámolását� célzó� intézkedésekkel� foglalkozó�

bizottsága� 2008� februári� ülésén� az� Európai� Unió� nevében� felszólalva� –� megállapította,� hogy� a�

terrorizmus� elleni� küzdelem� keretében� megvalósított� nemzetközi� együttm3ködést� a� nemzetközi�

joggal� –� többek� között� az� ENSZ� Alapokmányával,� a� vonatkozó� nemzetközi� egyezményekkel� és�

jegyz4könyvekkel,�különösen�pedig�az�emberi�jogra�vonatkozó�jogszabályokkal,�a�menekültjoggal�

és� a� nemzetközi� humanitárius� joggal� –� összhangban� kell� folytatni.� A� terroristacselekmények�

következtében� a� nemzetközi� békét� és� biztonságot� fenyeget4� veszélyekr4l� szóló,� az� ENSZ�

Biztonsági�Tanácsa�részére�2008.�március�19;én�eljuttatott�nyilatkozatában�az�elnökség�kijelentette,�

hogy� a� terrorizmus� elleni� küzdelemre� irányuló� intézkedéseknek� összhangban� kell� állniuk� a�

nemzetközi� jog� –� különösen� az� emberi� jogra� vonatkozó� jogszabályok,� a� menekültjog� és� a�

nemzetközi� humanitárius� jog� –� szerinti� kötelezettségekkel.� Az� EU� támogatta� továbbá� az� Emberi�

Jogi�Tanács�folytatólagos�hatodik�ülésén�(2007.�december)�a�terrorizmus�elleni�küzdelem�során�az�

emberi�jogok�és�alapvet4�szabadságok�el4mozdításával�és�védelmével�foglalkozó�különleges�el4adó�

megbízatásának�megújítását.�

������������������������������������������������������
91� Az�uniós�értékek�és�politikák�hatékony�kommunikációján�keresztül�megvalósuló,�a�radikalizálódás�és�

a�terroristatoborzás�elleni�küzdelmet�célzó�európai�uniós�stratégia.�
92� 2006.�december�11;i�tanácsi�következtetés.�
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Az�EU� folytatta� az�Egyesült�Államok�Külügyminisztériumának� jogi� tanácsadójával� a� nemzetközi�

jogról� és� a� terrorizmus� ellenes� er4feszítések� különböz4� vonatkozásairól� tartott� mélyreható�

megbeszéléseket.� E� találkozókon� kiterjedt� véleménycserére� nyílt� lehet4ség� a� terrorizmus� elleni�

küzdelemben�felmerül4�összetett�nemzetközi� jogi�kérdésekr4l.�A�párbeszéd�hozzájárul�annak�jobb�

megértéséhez,�hogy�a�terrorizmus�elleni�küzdelmet�mi�módon�lehet�a�jogállamiság�és�a�nemzetközi�

jog,� többek� között� az� emberi� jogra� vonatkozó� nemzetközi� jogszabályok� tiszteletben� tarásával�

folytatni.�

�

Az�euromediterrán�partnerség�keretében�az�Európai�Bizottság�és�a�cseh�külügyminisztérium�2008.�

június�16;án� és�17;én�Prágában� szemináriumot� szervezett� „Az�emberi� jogok� tiszteletben� tartása�a�

nemzetközi� jognak� megfelel�en� a� terrorizmus� elleni� küzdelem� során”� címmel.� A� 2005�

novemberében� Barcelonában� tartott� euromediterrán� csúcstalálkozón� elfogadott� terrorizmusellenes�

magatartási�kódex�a� terrortámadásokra�adott�határozott,�ugyanakkor�arányos�válaszra�szólított� fel,�

amely�válasznak�egyértelm3en�a�nemzetközi�és�hazai�jogi�kereten�kell�alapulnia�az�emberi�jogok�és�

az� alapvet4� szabadságok� tiszteletben� tartásának� biztosítása� érdekében.� Ezt� követ4en� az�

euromediterrán� külügyminiszterek� Tamperében� tartott� találkozójukon� regionális� szemináriumok�

megrendezésére�szólítottak�fel,�melyek�témája�az�emberi�jogok�tiszteletben�tartásának�a�biztosítása�

a�terrorizmus�elleni�küzdelem�során�a�nemzetközi�joggal�összhangban.�A�prágai�szemináriumon�az�

euromediterrán� partnerek� részér4l� több� mint� száz� kormányzati� és� civil� társadalmi� képvisel4� vett�

részt.�A�szeminárium�olyan�kérdésekkel�foglalkozott,�mint�a�megkülönböztetés�elleni�küzdelem,�a�

szólásszabadság� biztosítása,� a� kínzás� elleni� küzdelem� és� a� méltányos� tárgyaláshoz� való� jogért�

folytatott� küzdelem.� A� szeminárium� során� részletes� ajánlásokat� fogadtak� el,� amelyek� az�

euromediterrán�partnerek� által� a�kérdéssel�kapcsolatban� folytatandó� további�munka�alapját� fogják�

képezni.�

�

Az� Európai� Parlament� 2007.� december� 12;én� a� terrorizmus� elleni� küzdelemmel� foglalkozó�

állásfoglalást� fogadott� el,� amelyben� felszólított� az� emberi� jogok� legnagyobb� fokú� tiszteletben�

tartására� a� terrorizmus� elleni� fellépések� során.� Az� Európai� Parlament� 2008.� február� 28;án� a�

Guantánamói;öböllel�foglalkozó�nyilvános�meghallgatást�tartott.�A�meghallgatáson�a�Guantánamói;

öbölre�vonatkozó�nemzetközi� jogi�kötelezettségekkel�–�például� a� fogva� tartottak� eljárási� jogaival,�

valamint� a� visszaküldés� tilalmával� –� és� a� Guantánamót� elhagyó� fogva� tartottak� újbóli�

letelepedésének�kérdésével�foglalkoztak.�

�
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4.10.� Emberi�jogok�és�üzleti�vállalkozások�

�

A�globalizáció�összefüggésében�a�nem�állami�szerepl4k�–�például�a�nemzetközi�vállalatok�–�egyre�

növekv4� befolyása� alapvet4� kérdéseket� vet� fel� e� szerepl4knek� az� emberi� jogokkal� kapcsolatos�

nemzeti� és� nemzetközi� szint3� szerepével� és� felel4sségével� kapcsolatban.� Ez� a� kérdés� a�

közelmúltban�egyre�inkább�el4térbe�került�és�jelent4s�vitákat�eredményezett�az�emberi�jogok�és�az�

üzleti� világ� közötti� összefüggésekr4l,� amelyek� 1948;ban� az� Emberi� Jogok� Egyetemes�

Nyilatkozatában�már�konkrétan�megfogalmazódtak,�amely�felhívott�„minden�személyt�és�a�társalom�

minden� szervez�dését”,� hogy� törekedjen� e� jogok� és� alapvet4� szabadságok� tiszteletének�

el4mozdítására.� Az� EU� intenzíven� részt� vett� ebben� a� kulcsfontosságú� vitában,� és� több�

kezdeményezést�is�támogatott�ezen�a�téren,�mindenekel4tt�az�ENSZ�szintjén,�valamint�a�vállalatok�

társadalmi� felel4sségével� kapcsolatban.� Az� EU� elkötelezett� továbbá� annak� biztosítása� iránt,� hogy�

kereskedelempolitikája� világszerte� el4nyösen� befolyásolja� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartását�

azáltal,� hogy� –� többek� között� kétoldalú� kereskedelmi� megállapodások� révén� –� hozzájárul� a�

tisztességes�munkához�és�a�fenntartható�fejl4déshez.�

�

A�felülvizsgált�id4szakban�az�EU�szorosan�figyelemmel�kísérte�az�E�SZ�F=titkárának�az�emberi�

jogok� és� a� transznacionális� vállalatok� és� egyéb� üzleti� vállalkozások� témájával� foglalkozó�

különleges� képvisel=jének� munkáját,� aki� 2008.� április� 7;én� nyújtotta� be� második� jelentését� az�

Emberi� Jogi� Tanácsnak.� Ez� a� jelentés� –� amelyet� két� kiegészítés� és� egy� további,� „A� „befolyási�

övezet”� és� a� „b-nrészesség”� fogalmának� tisztázása”� cím3� jelentés� egészít� ki� –� meghatározza� az�

Emberi�Jogi�Tanács�által�mérlegelend4�koncepcionális�és�szakpolitikai�keretet,� és�három�alapvet4�

elv� köré� épül:� az� emberi� jogok� harmadik� felek� –� többek� között� az� üzleti� vállalkozások� –� általi�

megsértésével� szembeni� védelem� állami� kötelessége,� a� vállalkozásoknak� az� emberi� jogok�

tiszteletben� tartásával� kapcsolatos� felel4ssége,� és� a� jogorvoslathoz� való� hatékonyabb� hozzáférés�

szükségessége.� Az� EU� aktívan� részt� vett� az� e� jelentés� alapján� az� Emberi� Jogi� Tanács� nyolcadik�

ülésén,� 2008.� június� 3–4;én� folytatott� interaktív� párbeszédben.� Az� EU� üdvözölte� a� különleges�

képvisel4�megbízatásának�e�három�további�évre�történ4�meghosszabbítását�is.�

�

Az� EU� a� kétoldalú� kereskedelmi� tárgyalások� fenntartható� fejl4déssel� kapcsolatos�

vonatkozásainak�meger4sítésére,� valamint� az� alapvet4� foglalkoztatási� normák�pozitív� eszközökön�

és�együttm3ködésen�alapuló�megközelítésen�keresztüli�eredményes�alkalmazásának�el4mozdítására�

törekedett.� A� kereskedelmi� ösztönz4ket� az� EU� a� nemzetközi� emberi� jogi/munkajogi,�

környezetvédelmi�és�kormányzati�elvek�tiszteletben�tartásának�el4mozdítására�is�felhasználta.�
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Ezenkívül� az� EU� Általános� Preferenciális� Rendszere� (GSP)� is� fontos� a� legfontosabb� emberi� és�

munkajogok�tiszteletben�tartásának�ösztönzésére�irányuló�uniós�er4feszítések�szempontjából,�noha�

az� –� a� harmadik� országokkal� tárgyalások� révén� kialakított� szerz4déses� kapcsolatoktól� eltér4en� –�

önálló�rendszer.�A�2005;ben�bevezetett�kib4vített�Általános�Preferenciális�Rendszer�(GSP+)�további�

tarifális� kedvezményekkel� ösztönzi� az� olyan� sérülékeny� helyzet3� kedvezményezett� országokat,�

melyek� aláírták� és� ténylegesen� végrehajtották� az� alapvet4� foglalkoztatási� normákról� szóló� nyolc�

ILO;egyezményt� (valamint� a� 980/2005/EK� tanácsi� rendelet� III.� mellékletében� felsorolt� egyéb�

egyezményeket).� A� GSP+� keretében� nyújtott� kedvezmények� iránti� kérelmek� benyújtásakor� és� az�

azokban�való�részesüléskor�a�GSP+�kedvezményezett�országai�kötelezettséget�vállalnak�arra,�hogy�

fenntartják�ezen�egyezmények�meger4sítését�és�folytatják�azok�tényleges�végrehajtását.�

�

Az�Európai�Bizottság�folytatja�a�civil�társadalommal�és�az�üzleti�szférával�való�együttm3ködését�a�

tisztességes�munkára�vonatkozó�menetrend�el4mozdítása�céljából93.�

�

A� Bizottságnak� „A� növekedési� és� munkahely�teremtési� partnerség� megvalósítása:� Európa� mint�

kiválósági�központ�a�vállalatok�társadalmi�felel�ssége�terén”�cím3�közleményével94�összhangban�az�

EU�továbbra�is�világszerte�népszer3sítette�a�vállalatok�társadalmi�felel=sségére�(CSR)�vonatkozó�

koncepciót�annak�érdekében,�hogy�a�vállalkozások�a�lehet4�legteljesebb�mértékben�hozzájáruljanak�

az�ENSZ�millenniumi�fejlesztési�céljainak�teljesítéséhez.�Az�Európai�Tanács�2007.�december�14;i�

ülésének� elnökségi� következtetéseiben� az�Európai�Tanács� elismerte� –� többek� között� –� a� szociális�

partnerek�és�a�civil�társadalom�szerepét�az�európai�munkaer4piacok�korszer3sítésében,�az�irányítási�

struktúra� megváltoztatásának� el4segítésében,� a� szociális� védelem� és� a� társadalmi� befogadás�

meger4sítésében,�az�esélyegyenl4ség�el4mozdításában�és�a�megkülönböztetés�elleni�küzdelemben.�

�

Az�ILO�és�az�EU�közötti�együttm3ködés�a�vállalatok�társadalmi�felel4sségének�nemzetközi�szint3�

el4mozdításához� is� hozzájárult.� A� jelentés� tárgyát� képez4� id4szak� során� a� munkáltatók,�

munkavállalók� és� kormányok� arra� törekedtek,� hogy� jelent4sen� meger4sítsék� az� ILO� által� a�

vállalatok� gazdasági� felel4ssége� –� többek� között� a� globális� beszállítói� láncok� –� terén� tett�

er4feszítéseket.�Az�EU�aktívan�támogatta�a�vállalkozások�fenntartható�m3ködésének�támogatására�

vonatkozó� ajánlások� elfogadását,� amely� egyike� volt� a� 2007� júniusában� tartott� Nemzetközi�

Munkaügyi�Konferencia�napirendjén�szerepl4�kérdéseknek.�

�

������������������������������������������������������
93� Lásd�a�gazdasági,�szociális�és�kulturális�jogokról�szóló�4.12.�fejezetet.�
94� COM(2006)�136�végleges,�2006.3.22.�
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A�Bizottság�2007�decemberében�–�az�Európai�Parlament�2007�márciusában�elfogadott,�a�vállalatok�

társadalmi� felel4sségér4l� szóló� állásfoglalásában� foglalt� ajánlást� követ4en,� valamint� öt� évvel� a�

fenntartható� fejl4déssel� foglalkozó� johanessburgi� világ;csúcstalálkozót� követ4en� –� nemzetközi�

konferenciát� szervezett� „A� vállalatok� társadalmi� felel�sségének� globális� dimenziója:� mi� az� EU�

szerepe?”�címmel.�

�

A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�során�a�Bizottság�több�olyan�projektet�támogatott,�melyek�célja�a�

vállalatok� társadalmi� felel4ssége� és� az� emberi� jogok� munkahelyi� tiszteletben� tartása� terén�

nemzetközileg�elfogadott�eszközök�európai�érdekeltek�általi�ismeretének�és�betartásának�a�javítása�

volt.� A� vállalatok� társadalmi� felel4sségvállalásával� kapcsolatban� 2008� áprilisában� közzé� tett�

ajánlattételi� felhívás� egyik� f4� prioritását� a� beszállítói� láncban� a� tisztességes� munkára� vonatkozó�

integrált�megközelítés�európai�és�harmadik�országokbeli�el4mozdítása�képezte.�

�

Az�EU�ezenkívül�hozzájárult�az�OECD�beruházási�bizottsága�keretében�végzett�munkához�is.�Ez�a�

bizottság� felel� a� multinacionális� vállalatokra� vonatkozó� OECD;iránymutatások� végrehajtásának�

figyelemmel� kíséréséért.� Az� EU� els4sorban� a� gyenge� kormányzattal� rendelkez4� övezetekben�

érdekelt� multinacionális� vállalatok� számára� kidolgozott� OECD;kockázattudatosítási� eszköz95� –� a�

2005;ben� Gleneagles;ben� tartott� G8;csúcstalálkozót� követ4� –� kifejlesztésében� vett� részt.� A�

kockázattudatosítási� eszköz� többek� között� a� nemzetközi� emberi� jogi� eszközök� betartásának� és� a�

biztonsági� er4k� irányításával� kapcsolatos� emberi� jogi� kihívások� figyelembe� vételének�

szükségességével� foglalkozik.� A� Bizottság� támogatást� nyújtott� a� vállalatok� társadalmi�

felel4sségével�kapcsolatos,� felemelked4�gazdaságokban�zajló�OECD;projektekhez,�valamint� a�G8�

és� a� G5� között� a� társadalmi� felel4sséggel� és� tisztességes� munkával� foglalkozó� 2007;es�

heiligendammi� G8;csúcstalálkozót� követ4en� a� vállalatok� társadalmi� felel4sségér4l� folytatott�

párbeszédhez.� A� Bizottság� részt� vett� továbbá� a� 2008.� június� 23–24;én� az� ILO� és� az� OECD� által�

közösen� szervezett,� a� vállalatok� társadalmi� felel�sségével� foglalkozó� magas� szint-� kerekasztal�

ülésen.�

�

4.11.� Demokrácia�és�választások�

�

A�demokrácia�el4mozdítása�az�EU�kül;�és�biztonságpolitikájának�egyik�sarokköve.�A�demokratikus�

intézmények� konszolidációja,� valamint� a� jogállamiság� és� az� emberi� jogok� el4mozdítása� az� EU�

harmadik�országokkal�fenntartott�partnerségi�kapcsolatainak�kulcsfontosságú�célkit3zése.�E�fejezet�

középpontjában� az� EU;nak� a� demokrácia� mechanizmusaihoz� választási� megfigyelésen� és�

segítségnyújtáson�keresztül�való�hozzájárulása�áll.�

������������������������������������������������������
95� Az�OECD�Tanácsa�által�2006.�június�8;án�elfogadott�kockázattudatosítási�eszköz�a�következ4�címen�

érhet4�el:�www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf�
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A�választások�jó�példát�szolgáltatnak�az�emberi�jogok�gyakorlati�megvalósulására.�A�demokratikus�

választási� folyamat� egy� olyan� kormányzati� rendszer� kialakításának� a� részét� képezi,� amely� képes�

biztosítani�az�emberi� jogok� tiszteletben� tartását� és�a� jogállamiságot,� és�ezáltal�hozzá� tud� járulni�a�

fegyveres� konfliktusok� megel4zéséhez.� A� választások� ugyanakkor� nyilvánvalóan� nem� nyújtanak�

minden� esetben� valós� lehet4séget� az� embereknek� képvisel4ik� szabad� megválasztására.� A�

demokratikus�átmenet� igen�összetett� folyamat,� amely�szorosan�összefügg�a� társadalmi,� gazdasági,�

kulturális�és�biztonságpolitikai�fejleményekkel.�

�

Ezért�–�a�valódi,�demokratikus�választások�lefolytatásának�támogatása�céljából�–�az�EU�választási�

segítséget�nyújtott�a�partnerországok�széles�skálájának.�

�

Az� EU� egyike� a� világszerte� választási� támogatást� nyújtó� legjelent4sebb� szerepl4knek;� az� általa�

alkalmazott�megközelítést� a�Bizottság� választási� segítségnyújtásról� és�megfigyelésr4l� szóló� 2000.�

évi� közleménye96� vázolja� fel.� Az� EU� által� nyújtott� választási� támogatás� f4� elemei� a� választási�

megfigyel4�missziók�(EOM)�és�a�választási�segítségnyújtás.�

�

A� választásoknak� az� EU� választási� megfigyel4� missziói� keretében� történ4� megfigyelése� –�

különösen� a� hosszú� távú�megfigyelés� –� konkrét� lehet4séget� biztosít� a� választási� folyamatoknak� a�

nemzetközi� normák� és� a� valóban� demokratikus� választásokkal� kapcsolatos� bevált� gyakorlatok�

szerinti� felmérésére.� A� nemzetközi� és� regionális� jogi� szerz4dések� által� létrehozott� nemzetközi�

normák� és� a� megfigyelt� ország� által� tett� politikai� kötelezettségvállalások� magukban� foglalnak� a�

választások� lefolytatására� vonatkozó� egyetemes� alapelveket,� így� például� az� Emberi� Jogok�

Egyetemes� Nyilatkozatában� és� a� Polgári� és� Politikai� Jogok� Nemzetközi� Egyezségokmányában�

megfogalmazott�alapvet4�szabadságokat�és�politikai�jogokat.�Az�EU�választási�megfigyel4�missziói�

azt�is�értékelték,�hogy�a�választásokat�a�demokratikus�választások�bevált�gyakorlatával�összhangban�

–� így�például�a�választási� folyamat�átláthatóságát,�a�választás� igazgatásának�és�az�állami�források�

felhasználásának� pártatlanságát,� valamint� a� közszolgálati� média� általi� közvetítéshez� való� egyenl4�

hozzáférést�és�egyenl4�közvetítési�lefedettséget�biztosítva�–�bonyolították;e�le.�

�

Az�EU�a�választási�megfigyelés� színvonalának� folyamatos� javítására� törekszik.�A� jelentés� tárgyát�

képez4�id4szakban�az�Európai�Bizottság�két�új�uniós�kézikönyvet�tett�közzé,�melyekben�részletesen�

leírja� a� választásokkal� kapcsolatos� nemzetközi� normák� és� legjobb� gyakorlatok� uniós� választási�

megfigyelési�missziók�keretében�történ4�alkalmazásának�módját.�

������������������������������������������������������
96� COM�(2000)�191;�a�Tanács�és�az�Európai�Parlament�a�közleményt�2001;ben�jóváhagyta.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 86�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A�„Kézikönyv�az�EU�választási�megfigyelési�tevékenységeihez”�alapos�felülvizsgálaton�esett�át�a�

választási� folyamatok�megfigyelésére� és� értékelésére�használt� európai�uniós�módszertanban� tett�

el4relépések� figyelembe� vétele� érdekében.� A� kézikönyv� részletesen� áttekinti� az� EU� választási�

megfigyelési� módszertanát,� és� külön� hangsúlyt� helyez� arra,� hogy� a� nemzetközi� normákat� mi�

módon� alkalmazzák� az� értékelés� és� a� jelentéstétel� során.� Ismerteti� továbbá� az� EU� választási�

megfigyel4�missziói�tervezésének,�telepítésének�és�végrehajtásának�a�módját.�

�
A�„3emzetközi�választási�normák�gy-jteménye”�azokat�a�kötelezettségeket�vázolja�fel,�amelyeket�

az� egyes� államok� nemzetközi� és� regionális� jogi� eszközök� aláírásával� vállaltak.� E� dokumentum�

annak� reményében� készült,� hogy� az� EU� választási� megfigyel4� misszióinak� értékeléseiben� és�

jelentéseiben� fokozottabban� fognak� hivatkozni� a� nemzetközi� választási� normákra,� és� azok� más�

nemzetközi� és� hazai� megfigyel4k� és� a� választásokban� érdekeltek� munkájában� is� fokozottabban�

tükröz4dni�fognak97.�

�
�

Az� EU� kiemelt� feladatának� tekinti� a� választási� megfigyelések� európai� megközelítésének� a�

megszilárdítását� az� uniós� résztvev4k� és� az� EU� partnerországai� körében.� Ezzel� összefüggésben� a�

jelentés� tárgyát� képez4� id4szak� során� az� uniós� választási� megfigyel4� missziók� központi�

csoportjának� tagjai� és� hosszú� távra� kirendelt� megfigyel4i� átfogó� képzését,� valamint� a� nemzeti�

megfigyel4k�számára�regionális�találkozók�szervezését�és�a�részükre�való�technikai�segítségnyújtást�

szolgáló�projektet�dolgoztak�ki.�A�projekt�a�korábbi�„NEEDS;projekt”�értékelésén�alapul,�és�2008�

4szén�indul.�

�

2000� óta� összesen� 65,� az� EBESZ;régió� kivételével98� valamennyi� kontinenst� érint4� európai� uniós�

választási�megfigyel=�és� tíz� támogatási�misszióra�került�sor.�2007� júliusa�és�2008� júniusa�között�

nyolc� európai� uniós� EOM� telepítésére� került� sor,� az� EIDHR� finanszírozási� forrásainak�

felhasználásával�(lásd�az�alábbi�táblázatban).�Valamennyi�misszió�betartotta�a�választási�megfigyel4�

missziókra�vonatkozó�nemzetközi�alapelvekr4l�szóló,�az�ENSZ�által�2005�októberében�elfogadott,�a�

Bizottság�és�az�Európai�Parlament�által�jóváhagyott�nyilatkozatban99�foglaltakat.�

������������������������������������������������������
97� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm�
98� Európában�és�Közép;Ázsiában�nem�került�sor�EU�EOM�telepítésére,�mivel�ezekben�a�régiókban�

megbízható�választási�megfigyelést�folytat�az�Európai�Biztonsági�és�Együttm3ködési�Szervezethez�
tartozó�Demokratikus�Intézmények�és�Emberi�Jogok�Hivatala�(EBESZ/ODIHR),�melynek�munkáját�
uniós�tagállamokból�kirendelt�megfigyel4k,�európai�parlamenti�képvisel4k�megfigyel4�delegációi,�és�
rendkívüli�körülmények�fennállása�esetén�a�Bizottság�–�a�stabilitási�eszköz�és�az�EIDHR�révén�–�
támogatják.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf�
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A� jelentés� tárgyát� képez4� id4szakában� az� EU� fokozott� er4feszítéseket� tett� az� európai� uniós�

megfigyel4� missziók� megállapításainak� és� ajánlásainak� továbbvitele� érdekében,� különösen� azok�

uniós� nyilatkozatokba,� politikai� párbeszédekbe,� együttm3ködési� programokba� –� többek� között� az�

EIDHR�programozásába�–�való�beépítése�révén.�Ezen�er4feszítések�részeként�valamennyi�EU�EOM�

vezet4�megfigyel4je�felkérést�kap,�hogy�abban�az�országban,�ahol�választási�megfigyelést�folytatott,�

az�érdekeltek�széles�körével�ismertesse�a�misszió�végs4�jelentését.�

�

Sierra�Leone�

2007.� július� 6.� és� szeptember� 24.� között� Marie� Anne� Isler� Béguin� európai� parlamenti� képvisel4�

vezetésével�EU�EOM�telepítésére�került�sor�a�Sierra�Leonéban�augusztus�11;én,�illetve�szeptember�

8;án�lezajlott�elnök;�és�parlamenti�választások�megfigyelése�céljából.�Az�EU�választási�megfigyel4�

misszióját�a�Martin�Callanan�európai�parlamenti�képvisel4�vezette�európai�parlamenti�megfigyel4�

delegáció�egészítette�ki.�

�

Az�EU�EOM�megállapította,�hogy�a�választás�igazgatása�általában�jó�volt,�a�választások�békésen�és�

versenyszellemben� zajlottak,� és� azok� jelent4s� pozitív� el4relépést� jelentettek� a� sierra� leone;i�

demokrácia� és� béke� megszilárdításának� folyamatában.� A� választások� lehet4vé� tették� a� békés�

kormányváltást� a� konfliktuson� átesett� országban.� A� jogi� keret� általában� lehet4vé� tette� a�

demokratikus� választásokra� vonatkozó� nemzetközi� normáknak� megfelel4� valódi� választások�

lebonyolítását.�A�két�kampányid4szak�során�azonban�több�er4szakos�esemény�is�történt.�

�

Guatemala�

Wolfgang� Kreissl;Dörfler� európai� parlamenti� képvisel4� vezetésével� EU� EOM� folytatott�

megfigyelést�a�2007.�szeptember�9;i�guatemalai�általános�(elnöki,�parlamenti�és�helyi)�választások�

során.� A� missziót� az� Emilio� Menéndez� del� Valle� európai� parlamenti� képvisel4� vezette� héttagú�

európai�parlamenti�megfigyel4�delegáció�egészítette�ki.�

�
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Az�EU�EOM�megállapította,�hogy�a�választások�általában�a�demokratikus�választásokra�vonatkozó�

nemzetközi� normákkal� összhangban� zajlottak.� Továbbá� fontos� lépést� jelentettek� a� demokrácia�

megszilárdítása� irányában.� A� választások� általában� békésen� zajlottak,� és� hatékony� m3veleti�

szervezés,� a� szavazatszámlálás� átlátható� igazgatása� és� a� pártok� képvisel4inek� er4teljes� részvétele�

jellemezte� 4ket.� A� választási� folyamatra� irányadó� jogi� keret� általában� megfelelt� a� nemzetközi�

normáknak.� A� Legfels4bb� Választási� Törvényszék� –� a� végrehajtásra� rendelkezésre� álló� rövid�

határid4k� ellenére� –� hatékonyan� és� függetlenül� reagált� a� decentralizációs� folyamatból� ered4�

logisztikai�és�szervezési�kihívásokra.�

�

A� versenyszellemben� lezajlott� választási� kampányt� azonban� a� jelöltek� ellen� irányuló� er4szak�

aggasztó� szintje� jellemezte,� és� az� EU� EOM� komoly� aggodalommal� vette� tudomásul� a� jelöltek� és�

polgárok�körében�a�kampány�során�és�az�azt�megel4z4�id4szakban�történt�nagyszámú�gyilkosságot.�

�

Ecuador�

2007.� augusztus� 22.� és� október� 25.� között� José� Ribeiro� e� Castro� európai� parlamenti� képvisel4�

vezetésével� EU� EOM� telepítésére� került� sor� Ecuadorban� a� 2007.� szeptember� 30;i� nemzetgy3lési�

választások�megfigyelése�céljából.�

�

Az�EU�EOM�megállapította,�hogy�a�választások�igazgatása�jó�volt,�azokon�a�lakosság�egésze�részt�

vett,�a�választópolgárok�számára�a�választási�lehet4ségek�széles�tára�rendelkezésre�állt,�és�a�jelöltek�

élhettek� a�gyülekezési� és� szólásszabadsággal.�A�választások� jogi�kerete�megfelelt� a�demokratikus�

választásokra�vonatkozó�nemzetközi�normáknak.�Noha�a�választási� folyamat� értékelése�nagyrészt�

pozitív�volt,� az�EU�EOM� több�hiányosságot�megállapított,�mindenekel4tt� az� átláthatóság�hiányát,�

valamint� a� szavazási� eljárások� és� a� végleges� szavazatösszesítés� bonyolultságát,� melyek� jelent4s�

mértékben� hátráltatták� az� eredmények� kihirdetését,� továbbá� a� választási� igazgatási� szervek� tág�

hatáskörét�és�az�elégtelen�szankcionálási�mechanizmusokat.�

�

Togo�

2007.�szeptember�8.�és�november�3.�között�Fiona�Hall�európai�parlamenti�képvisel4�vezetésével�EU�

EOM� telepítésére� került� sor� az� október� 14;i� parlamenti� választások� megfigyelése� céljából.� A�

missziót� a� Marie;Arlette� Carlotti� európai� parlamenti� képvisel4� vezette� öttagú� európai� parlamenti�

megfigyel4�delegáció�egészítette�ki.�

�
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Az�EU�EOM�megállapította,�hogy�a�választások� fontos�el4relépést�képviseltek�a�plurális�és�stabil�

demokrácia� létrehozása� felé.� A� misszió� hangsúlyozta,� hogy� a� békés� kampány� és� a� választások�

napjának�békessége�fontos�Togo�demokratikus�fejl4dése�szempontjából.�Noha�a�választási�bizottság�

olyan�feltételeket�teremtett,�melyek�lehet4vé�tették�a�szavazók�számára�a�választást,�az�EOM�több�

olyan�területet�is�meghatározott,�ahol�a�választási�rendszer�reformjára�van�szükség.�

�

Kenya�

A� 2007.� december� 27;én� tartott� általános� választásokon� az� Alexander� Graf� Lambsdorff� európai�

parlamenti� képvisel4� vezette�EU�EOM� folytatott�megfigyelést.�A�missziót� a� Jan�Mulder,� európai�

parlamenti�képvisel4�vezette�négytagú�európai�parlamenti�megfigyel4�delegáció�egészítette�ki.�

�

Az�EU�EOM�megállapította,�hogy�a�választások�során�hiányosságokat�tapasztaltak�a�demokratikus�

választásokra� vonatkozó� legfontosabb� nemzetközi� normák� betartása� terén.� Ezek� közül� a�

legfontosabb�az�volt,�hogy�a�választási�folyamat�során�az�eredmények�feldolgozása�és�ellen4rzése�

nem�átlátható�módon� történt,� ami� aláásta� az� elnökválasztás�végleges� eredményének�pontosságába�

vetett� bizalmat.� A� szavazást� megel4z4� er4szakos� cselekmények� hátráltatták� a� szavazás�

lebonyolítását,� a� szavazást� követ4�napon� lezajlott,� számos�áldozatot�követel4� széles�kör3� er4szak�

ugyanakkor�egy�nagyobb�politikai�válság�részét�képezte.�Az�EOM�hangsúlyozta,�hogy�ez�annál� is�

inkább�sajnálatos,�mivel�az�el4zetes�szavazatszámlálást�megel4z4en�és�a�jogi�keret�néhány�jelent4s�

hiányossága� ellenére� a� választások� igazgatása� jó� volt,� a� szólás;,� egyesülési� és� gyülekezési�

szabadságot�tiszteletben�tartották.�

Pakisztán�

A� misszió� választási� értékelési� csoportként� indult� a� szükségállapot� idején,� annak� megszüntetését�

követ4en�korlátozott�választási�megfigyel4�misszióvá�alakult,�majd�a�választások�2008.�február�18;

ig� való� elhalasztásakor� teljes� kör3� megbízatással� rendelkez4� EOM;é� vált.� Az� EU� EOM� vezet4je�

Michael� Gahler� európai� parlamenti� képvisel4� volt.� Az� EU� választási� megfigyel4� misszióját� a�

választás� napját� övez4� id4szakban� a� Robert� Evans� európai� parlamenti� képvisel4� vezette� héttagú�

európai�parlamenti�delegáció�egészítette�ki.�

�
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Az� EU� EOM� legfontosabb� megállapítása� az� volt,� hogy� a� nemzeti� és� tartományi� nemzetgy3lési�

választásokra�pluralista,�a�nézetek�széles�körének�kifejezését�lehet4vé�tev4�folyamat�eredményeként�

került�sor.�A�választásokat�a�verseny�jellemezte,�és�a�szavazást�a�korábbi�választásokénál�nagyobb�

társadalmi�bizalom�övezte.�Ugyanakkor�súlyos�problémák�merültek�fel�a�választások�körülményei�

tekintetében,�valamint�azzal�kapcsolatban,�hogy�a�kampányid4szak�során�nem�teremtettek�egyenl4�

feltételeket,� els4dlegesen�az� állami� forrásokkal�való�visszaélés� és� az� állami�médiában�a�korábban�

hatalmon� lév4� pártok� tekintetében� gyakorolt� pozitív� megkülönböztetés� következtében.� Ebb4l�

adódóan�a�folyamat�egésze�hiányosságokat�mutatott�a�demokratikus�választásokra�vonatkozó�több�

nemzetközi�norma�tekintetében.�

�

Bhután�

José�Javier�Pomés�Ruiz�európai�parlamenti�képvisel4�vezetésével�EU�EOM�telepítésére�került�sor�

Bhutánban� az� ország� történelmében� els4� alkalommal,� 2008.� március� 24;én� megrendezett�

nemzetgy3lési�választások�megfigyelésére.�E�választások�voltak�az�els4�többpárti�részvétellel�zajló�

általános�választások�Bhutánban,�amely�1907;óta�abszolút�monarchia.�A�választások�a�monarchia�

által� vezetett,� a� demokrácia� irányába� vezet4� fokozatos� elmozdulás� részét� alkották,� és� a� stabil,�

harmonikus� és� tartós�demokrácia� elérését� célzó�új� intézményi�keret� kialakításának�utolsó� jelent4s�

lépését�képezték.�Ezen�alaposan�átgondolt�folyamat�az�alkotmány�megszövegezésében�csúcsosodott�

ki,� amely� els4� alkalommal� engedélyezi� a� politikai� pártokat,� ismeri� el� az� egyéni� jogokat,� és�

gondoskodik�a�kormányzati�ágak�ellen4rzésér4l�és�az�azok�közötti�egyensúlyról.�

�

A�választások� a� bhutáni� politikai� rendszer� abszolút�monarchiából� alkotmányos�monarchiává� való�

békés�és�rendzavarástól�mentes�átalakulását�tükrözték.�

�

3epál�

2008.� március� 2.� és� május� 10.� között� Jan� Mulder� európai� parlamenti� képvisel4� vezetésével� EU�

EOM�telepítésére�került�sor�Nepálban�a�2008.�április�10;i�nemzetgy3lési�választások�megfigyelése�

céljából.�A� Josep�Borrell�Fontelles� európai�parlamenti� képvisel4� által� vezetett� európai�parlamenti�

megfigyel4�delegáció�teljes�mértékben�együttm3ködött�az�EU�EOM;mel.�

�
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Ezek� a� szakszer3en� igazgatott� és� átlátható� választások� alapvet4� fontosságú� lépést� jelentettek� a�

nepáli� képviseleti� demokrácia� visszaállításának� irányába.� A� jogi� keret� általában� biztosította� a�

demokratikus,�a�társadalom�egészének�részvételével�zajló�és�a�nemzetközi�normákkal�összhangban�

álló� választási� folyamatot.� Noha� a� választás� napja,� valamint� az� azt� követ4� szavazatszámlálási� és�

összesítési� id4szak� viszonylag� nyugodt� és� rendzavarástól� mentes� volt,� a� választást� megel4z4�

id4szakot� az� ország� egészében� feszültség� jellemezte.� Mivel� a� kampányid4szakot� az� általános�

félelem� és� megfélemlítés� hangulata� uralta,� az� EU� EOM� azt� a� következtetést� vonta� le,� hogy� a�

választások� egyes� konkrét� területeken� –� ideértve� a� gyülekezési,� a� mozgás;� és� a� szólásszabadság�

korlátozását�is�–�nem�feleltek�meg�teljes�mértékben�a�nemzetközi�normáknak.�

�

Választási�megfigyel=�missziók�(EOM)�/�választási�szakért=i�missziók�2007�júliusa�és�2008�júniusa�között�

�

Ország� Az�EOM�vezet=je� Teljes�

költségvetés�

(EUR)�

EOM/résztvev=k100�

�

Sierra�Leone� Marie;Anne�Isler;Beguin,�

európai�parlamenti�képvisel4�(FR)�

3�000�000� 78�megfigyel4�(8�a�központi�csoportban,�28�hosszú�

távra�kirendelt�és�42�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Guatemala� Wolfgang�Kreissl;Doerfler,�

európai�parlamenti�képvisel4�(DE)�

3�500�000�� 105�megfigyel4�(7�a�központi�csoportban,�48�hosszú�

távra�kirendelt�és�50�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Ecuador� José�Ribeiro�e�Castro,�

európai�parlamenti�képvisel4�(PT)�

2�300�000� 105�megfigyel4�(10�a�központi�csoportban,�36�hosszú�

távra�kirendelt�és�60�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Togo� Fiona�Hall,�

európai�parlamenti�képvisel4�(UK)�

2�073�000� 86�megfigyel4�(6�a�központi�csoportban,�18�hosszú�

távra�kirendelt�és�62�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Kenya� Alexander�Graf�Lambsdorff�

európai�parlamenti�képvisel4�(DE)�

4�600�000� 144�megfigyel4�(11�a�központi�csoportban,�38�hosszú�

távra�kirendelt�és�94�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Pakisztán� Michael�Gahler,�

európai�parlamenti�képvisel4�(DE)�

5�600�000� 92�megfigyel4�(13�a�központi�csoportban,�48�hosszú�

távra�kirendelt�és�31�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

Bhután� José�Javier�Pomés�Ruiz,�

európai�parlamenti�képvisel4�(ES)�

1�000�000� 15�megfigyel4�(6�a�központi�csoportban�és�9�LTO)�

Nepál� Jan�Mulder,�

európai�parlamenti�képvisel4�(NL)�

2�900�000� 120�megfigyel4�(10�a�központi�csoportban,�40�hosszú�

távra�kirendelt�és�70�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4)�

�

������������������������������������������������������
100� Ezenkívül�a�missziókat�gyakran�kiegészítették�helyben�felvett,�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4k�

(STO)�és�az�Európai�Parlamentt4l�érkez4�delegációk.�
STO:�short�term�observers,�rövid�távra�kirendelt�megfigyel4;�LTO:�long�term�observers,�hosszú�távra�
kirendelt�megfigyel4.�
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A�2000�és�2008�közötti�id4szakban�az�EU�560�millió�eurót�biztosított�választási�segítségnyújtási�

projektekre� több,�mint�50�országban,�beleértve�olyan�konfliktus�utáni�helyszíneket�is,�mint�Csád,�

Sierra�Leone�és�Haiti.�

�

Az� állami� hatóságok,� többek� között� a� választásigazgatási� szervek� részére� az� EK� földrajzi�

együttm3ködési� eszközein� és� a� stabilitási� eszközön� keresztül� nyújtottak� segítséget.� A� civil�

társadalmi� szervezetek� ezekkel� az� eszközökkel,� valamint� az� EIDHR� pénzeszközeib4l� is�

támogathatók.�

�

Az�EU�által�2007�júliusa�és�2008�júniusa�között�támogatott�választási�segítségnyújtási�

projektek�közé�tartoznak�például�a�következ=k:�

�� választási� segítségnyújtási�mikroprojektek� támogatása�Kelet;Európában,�a�Földközi;tenger�

térségében�és�a�Közel;Keleten�(3�millió�EUR);�

�� a�csádi�választási�rendszer�reformjának�támogatása,�tekintettel�a�jelenleg�2007�végére�tervezett�

választásokra�(5�millió�EUR);�

�� �el4készületi� segítségnyújtás� Zambiának� a� közvetlenül� a� választásokat� követ4� id4szak� és� a�

2011;es� hármas� választásokat� célzó� többéves� választási� támogatási� program� valószín3�

elindítása�közötti�id4szak�áthidalására�(450�000�EUR);�

�� hozzájárulás� az�ENSZ�Fejlesztési� Programja� által� kezelt,� a�bangladeshi� fényképes� választói�

jegyzék�elkészítésének�támogatását�célzó�közös�alaphoz�(15�millió�EUR);�

�� �hozzájárulás�az�ENSZ�Fejlesztési�Programja�által�kezelt,�a�sierra�leone;i�Nemzeti�Választási�

Bizottság� helyreállításának� és� m3ködésének� támogatását� célzó� közös� alaphoz� (11�700�000�

millió�EUR);�

�� a�jemeni�választási�folyamat�és�a�parlament�támogatása�(5�300�000�EUR)�

�� az�ugandai�demokratikus�kormányzati�és�elszámoltathatósági�program�támogatása�(12�millió�

EUR,�amelynek�felét�választási�segítségnyújtásra�különítettek�el);�

�� hozzájárulás� a� párbeszéd� és� a� demokrácia� el4mozdítására� Zimbabwéban� a� 2008.� évi�

zimbabwei�választásokkal�összefüggésben�(3�millió�EUR);�

�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 93�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

4.12.� Gazdasági,�szociális�és�kulturális�jogok�

�

Az�Európai�Unió� a� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogokat� ugyanolyan� fontosnak� tartja,�mint� a�

polgári� és� politikai� jogokat,� szem� el4tt� tartva� valamennyi� emberi� jog� egyetemességét,�

szétválaszthatatlanságát,� egymástól� való� függését� és� egymáshoz� való� kapcsolódását,� amint� azt� az�

emberi�jogokról�szóló,�1993;as�bécsi�világkonferencia101�meger4sítette.�Az�említett�két�kategóriába�

tartozó�jogok�mindegyike�az�elidegeníthetetlen�emberi�méltóságból�fakad,�és�e�jogok�maradéktalan�

magvalósulásához� elengedhetetlen� minden� egyes� jog� hatékony� érvényesítése.� Ez� a� kapcsolat�

kifejezetten�érvényesül�az�ENSZ�gyermekek�jogairól�szóló�egyezményében,�amelyhez�valamennyi�

európai� uniós� tagállam� csatlakozott,� valamint� a� fogyatékkal� él4k� jogairól� szóló� nemzetközi�

egyezményben.�

�

A�vizsgált� id4szakban�az�ENSZ�Emberi� Jogi�Tanácsa�2008.� június�18;án� tartott�nyolcadik�ülésén�

határozatban� fogadta� el� a� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogokról� szóló� nemzetközi�

egyezségokmány�fakultatív�jegyz=könyvét.�Az�Emberi�Jogi�Tanács�határozatának�jóváhagyása�az�

ENSZ�Közgy3lés�2008�végén�esedékes�63.�ülésszakának�a�tárgyát�képezi.�Az�EU�aktívan�részt�vett�

a� fakultatív� jegyz4könyvr4l� az� azt� megszövegez4� munkacsoportban� folytatott� el4készít4�

megbeszélésekben102.� A� jegyz4könyv� célja� panasztételi� mechanizmus� kialakítása� a� gazdasági,�

szociális�és�kulturális�jogokról�szóló�nemzetközi�egyezmény�keretében.�

�

Az� EU� érdekl4déssel� követte� az� E�SZ� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogokkal� foglalkozó�

bizottsága�által�folytatott�munkát,�beleértve�az�egyezségokmány�9.�–�a�szociális�biztonsághoz�való�

jog� normatív� tartalmát� és� a� részes� államok� abból� ered4� kötelezettségeit� felvázoló� –� cikkére�

vonatkozó� 19.� sz.� általános� észrevétel� elfogadását.�A�bizottság� 39.� és� 40.� ülésén�megvizsgálta� az�

egyezségokmány� kilenc� részes� állam� –� többek� között� két� uniós� tagállam� –� általi� végrehajtásának�

helyzetét�az�érintett�részes�államok�által�benyújtott�jelentések�és�az�államok�delegációival�folytatott�

konstruktív�párbeszéd�alapján103.�

�

������������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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Az� EU� az� E�SZ� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogokkal� foglalkozó� megbízatásai� közül�

többet�is�támogatott,�nevezetesen�az�oktatással,�a�lakáshelyzettel,�a�testi�és�szellemi�egészséggel�és�

az�élelmezésüggyel,�a�mérgez4�és�veszélyes�termékekkel�és�hulladékokkal,�a�lakhelyüket�elhagyni�

kényszerül4� személyekkel,� valamint� az� 4slakossággal� foglalkozó� különleges� el4adókat,� a� súlyos�

szegénységgel� foglalkozó� független� szakért4t,� valamint� az� újonnan� létrehozott,� az� ivóvízhez� és� a�

higiéniához� való� hozzáférésre� vonatkozó� független� szakért4i� megbízatást.� Az� EU� üdvözli� ezen�

különleges� jelentéstev4k� megbízatásuk� teljesítése� révén� történ4� értékes� hozzájárulását� az� emberi�

jogok� el4mozdításához� és� védelméhez,� ideértve� az� ezen� jogokra� vonatkozó� hatály� és�

kötelezettségek�jobb�megértését�is.�

�

Az�EU�aktívan�hozzájárult�a�mindenkire�kiterjed4�teljes�kör3�foglalkoztatás�és�tisztességes�munka�

el4mozdításáról�szóló�határozatnak�az�E�SZ�szociális�fejlesztéssel�foglalkozó�bizottsága104�általi,�

2008�februárjában�történt�elfogadásához.�

�

A� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogok� el4mozdítása� szorosan� kapcsolódik� az� integrált� és�

kiegyensúlyozott� fejlesztés� kérdéseihez105.� Nevezetesen,� az� ENSZ� nyolc� millenniumi� fejlesztési�

célja106� közül� hat� er4s� hangsúlyt� fektet� az� emberi� és� szociális� fejlesztésre.� Az� els4� millenniumi�

fejlesztési� cél� (a� súlyos� szegénység� és� éhínség� felszámolása)� egyik� célkit3zése� például� „a�

mindenkire� kiterjed4� teljes� kör3� és� termelékeny� foglalkoztatás,� valamint� tisztességes� munka,� a�

n4ket� és� a� fiatalokat� is� beleértve”.� Az� EU� folyamatosan� –� legutóbb� az� Európai� Tanács� 2007�

decemberi�és�2008�júniusi�ülésén�elfogadott�következtetésekben�–�hangsúlyozza�elkötelezettségét�a�

millenniumi�fejlesztési�célok�elérésének�támogatása,�valamint�a�fejlesztéshez�való�jog�iránt.�Az�EU�

a� millenniumi� fejlesztési� célok� elérésére� irányuló� nemzetközi� er4feszítések� élharcosaként�

kötelezettséget� vállalt� arra,� hogy� a� 2005� szeptemberi� ENSZ;csúcstalálkozó� és� a� fejlesztési�

politikáról� szóló� európai� konszenzus107� 2005� decemberi� elfogadása� el4tt� fokozza� a� támogatások�

hatékonyságát� és� mértékét.� Ezt� a� kötelezettségvállalást� tükrözik� többek� között� a� fejlesztési�

együttm3ködési�eszköz�keretében�finanszírozott�intézkedések.�

�

������������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Lásd�a�fejlesztéshez�való�jogról�szóló�4.13.�fejezetet.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� HL�C�46.,�2006.2.24.,�1.�o.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 95�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Az�EU�elkötelezett�a�foglalkoztatás,�a�társadalmi�kohézió�és�a�mindenkire�kiterjed4�tisztességes�

munka�uniós�küls4�politikákban,�bilaterális�és�regionális�kapcsolatokban�és�párbeszédekben�történ4�

el4mozdítása� iránt,� a� harmadik� országokkal� és� régiókkal� folytatott� uniós� együttm3ködési�

programokat� is� ideértve.� Ez� a� politika� a� Nemzetközi� Munkaügyi� Szervezet� (ILO)� alapvet4�

foglalkoztatási�normákról�szóló�egyezményei,�valamint�az�ILO�által�naprakésznek�min4sített�egyéb�

egyezmények� meger4sítésének� és� végrehajtásának� ösztönzésére� és� megkönnyítésére� is� kiterjed� a�

technikai� együttm3ködés� és� az� ILO;val� való� szoros� együttm3ködés� révén108.� Az� EU� valamennyi�

tagállama�meger4sítette�az�ILO�valamennyi�alapvet4�munkaügyi�egyezményét.�

�

Az�EU�különösen�elkötelezett� a�Bizottság�2006.� évi�„Tisztességes�munka�mindenki� számára�–�Az�

Unió� hozzájárulása� a� tisztességes� munkára� vonatkozó� menetrend� végrehajtásához”� cím3�

közleményében�meghatározott,�a�tisztességes�munkára�vonatkozó�menetrend�el4mozdítása�iránt.�

Ez�a�közlemény�stratégiát�és�iránymutatást�ad�a�megfelel4�uniós�politikák�mozgósításához�az�ILO�

meghatározása�szerinti,�mindenkire�kiterjed4�tisztességes�munkára�vonatkozó�egyetemes�célkit3zés�

el4mozdításához� való� hozzájárulás� érdekében� Az� Európai� Tanács� 2007� decemberi� ülésén�

meger4sítette� az� EU� e� terén� tett� kötelezettségvállalásait,� ami� kihangsúlyozta� annak� fontosságát,�

hogy� a�növekedést� és� foglalkoztatást� célzó� lisszaboni� stratégiát� határozott� küls4�dimenzióval�kell�

kiegészíteni.� A� tisztességes� munkáról� az� Európai� Bizottság� által� 2008� januárjában� szervezett�

nemzetközi�konferencia109�lehet4séget�biztosított�a�legf4bb�nemzeti�és�nemzetközi�érdekeltek�széles�

skálája� közötti� találkozóra.� Ezt� a� rendezvényt� az� Európai� Bizottság� által� 2007� decemberében,�

Brüsszelben� szervezett,� a� vállalatok� társadalmi� felel4sségének� küls4� dimenziójával� foglalkozó�

nagyszabású�konferencia�követte110.�

�

Az�ILO�világszinten�kulcsfontosságú�szerepl4�a� foglalkoztatás�és�a�szociális�ügyek� terén.�Az�EU�

támogatja� például� az� ILO� felülvizsgálati� rendszerének�meger4sítését,� és� rendszeresen� felszólal� az�

ILO�Nemzetközi�Munkaügyi�Konferenciáin�és�irányító�testületének�ülésein�az�alapvet4�munkaügyi�

normák� megsértésének� legkirívóbb� eseteivel� kapcsolatban.� A� felülvizsgált� id4szak� során� az� EU�

mindenekel4tt� a�Belaruszban,�Zimbabwéban,�Burmában/Mianmarban,�Grúziában�és�Kolumbiában�

történt� esetekkel� kapcsolatban� szólalt� fel.� Az� EU� aktív� és� fontos� szerepet� játszott� a� tisztességes�

globalizációhoz� szükséges� társadalmi� igazságosságról� szóló� ILO;nyilatkozat� 2008� júniusi�

elfogadásához�vezet4�konszenzus�kialakításában.�E�nyilatkozat�biztosítja�az�ILO�által�tagjai�részére�

nyújtott� támogatás� új� keretét,� és� ezáltal� tovább� fokozza� az� ILO;nak� a� tisztességes� munkára�

vonatkozó�menetrenddel�kapcsolatos�er4feszítéseit.�
�

������������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm�
110� Lásd�az�emberi�jogokról�és�az�üzleti�vállalkozásokról�szóló�4.10.�fejezetet.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 96�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A� nemzetközi� fórumokhoz� kapcsolódó� tevékenységeken� kívül� az� EU� a� jelentés� tárgyát� képez4�

id4szakban� fokozta� a� harmadik� országokkal� folytatott� kétoldalú� politikai� párbeszédet� és�

együttmIködést�olyan�kérdések�tekintetében,�mint�a�foglalkoztatás,�a�munkaügyi�jogszabályok�és�a�

szociális� védelem.�Erre� vonatkozó�párbeszédre�került� sor�Kínával� és� Indiával,� továbbá� strukturált�

párbeszéd�vette�kezdetét�Brazíliával�és�Mexikóval.�Ezt�regionális�szint3�együttm3ködés�egészítette�

ki,� amelynek� keretében� szociális� kérdéseket� illesztettek� be� az� EU–Afrika� közös� stratégiába,� és�

szociális� kérdésekkel� foglalkozó� EU–Latin;Amerika� konferenciát� szervezetek.� Ezenfelül� a�

Közösség� által� kötött� legújabb� kétoldalú,� regionális� és� interregionális� megállapodások� szociális�

fejlesztési�célkit3zéseket�is�tartalmaznak.�Ezekben�a�megállapodásokban�mindkét�fél�kötelezettséget�

vállal� arra,� hogy� a� szociális� jogokat� elismeri� és� támogatja,� többek� között� tiszteletben� tartja� az�

alapvet4�munkajogokról�szóló�legf4bb�ILO;egyezményeket.�

�

A� fenntartható� fejl4désre� és� felel4sségteljes� kormányzásra� vonatkozó� –� a� tarifális� preferenciák�

általános�uniós�rendszerének�(GSP)�részét�képez4�–�különleges�ösztönz4�el4írás�(más�néven�GSP+)�

keretében� az� EU� további� tarifális� preferenciákat� biztosít� azon� sérülékeny� országok� számára,�

amelyek�meger4sítettek�és�ténylegesen�végrehajtottak�több,�az�alapvet4�emberi�és�munkajogokra,�a�

környezetvédelemre�és�a�felel4sségteljes�kormányzásra�vonatkozó�nemzetközi�egyezményt� (lásd�a�

lenti�mez4t).�

�
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A�GSP+;el=írást�érint=�nemzetközi�egyezmények�
�
A.�Rész�
Az�emberi�és�munkajogokra�vonatkozó�alapvet=�E�SZ/ILO;egyezmények�
1.� A�polgári�és�politikai�jogok�nemzetközi�egyezségokmánya�
2.� Nemzetközi�egyezségokmány�a�gazdasági,�szociális�és�kulturális�jogokról�
3.� Nemzetközi�egyezmény�a�faji�megkülönböztetés�valamennyi�formájának�kiküszöbölésér4l�
4.� Egyezmény� a� n4kkel� szemben� alkalmazott� hátrányos� megkülönböztetések� minden� formájának�
kiküszöbölésér4l�
5.� Egyezmény�a�kínzás�és�más�kegyetlen,�embertelen�vagy�megalázó�bánásmód�és�büntetés�ellen�
6.� Egyezmény�a�gyermekek�jogairól�
7.� Egyezmény�a�népirtás�b3ntettének�megel4zésér4l�és�megbüntetésér4l�
8.� Egyezmény�a�foglalkoztatás�alsó�korhatáráról�
9.� Egyezmény�a�gyermekmunka�legrosszabb�formáinak�betiltásáról�és�felszámolására�irányuló�azonnali�

lépésekr4l�
10.� Egyezmény�a�kényszermunka�felszámolásáról�
11.� Egyezmény�a�kényszer;�vagy�kötelez4�munkáról�
12.� Egyezmény�a�férfi�és�a�n4i�munkaer4nek�egyenl4�érték3�munka�esetén�járó�egyenl4�díjazásáról�
13.� Egyezmény�a�foglalkoztatásból�és�a�foglalkozásból�ered4�hátrányos�megkülönböztetésr4l�
14.� Egyezmény�az�egyesülési�szabadság�és�a�szervezkedési�jog�védelmér4l�
15.� Egyezmény�a�szervezkedési�jog�és�a�kollektív�tárgyalási�jog�elveinek�alkalmazásáról�
16.� Nemzetközi�egyezmény�az�apartheid�b3ntettének�leküzdésér4l�és�megbüntetésér4l�
�
B.�Rész�
A�környezetvédelemmel�és�a�kormányzási�elvekkel�kapcsolatos�egyezmények�
17.� Montreali�Jegyz4könyv�az�ózonréteget�lebontó�anyagokról�
18.� Bázeli� egyezmény� a� veszélyes� hulladékok� országhatárokon� túlra� történ4� szállításának� és�

elhelyezésének�ellen4rzésér4l�
19.� Stockholmi�egyezmény�a�le�nem�bomló�szerves�szennyez4�anyagokról�
20.� Egyezmény�a�veszélyeztetett�vadon�él4�állat;�és�növényfajok�nemzetközi�kereskedelmér4l�
21.� Biológiai�Sokféleség�Egyezmény�
22.� Cartagenai�jegyz4könyv�a�biológiai�biztonságról�
23.� Az�Egyesült�Nemzetek�éghajlatváltozási�keretegyezményének�Kiotói�Jegyz4könyve�
24.� Egységes�egyezmény�az�Egyesült�Nemzetek�Szervezete�keretében�a�kábítószerekr4l�(1961)�
25.� ENSZ;egyezmény�a�pszichotróp�anyagokról�(1971)�
26.� ENSZ;egyezmény�a�kábítószerek�és�pszichotróp�anyagok�tiltott�kereskedelme�ellen�(1988)�
27.� Az�Egyesült�Nemzetek�mexikói�egyezménye�a�korrupció�ellen�
�
A�jelenlegi�–�2008.�december�31;ig�hatályos�–�GSP;rendelet�(980/2005/EK)�értelmében�a�GSP+�
kedvezményezett�országainak�meg�kellett�er4síteniük�és�ténylegesen�végre�kellett�hajtaniuk�az�A.�
részben�felsorolt�valamennyi�egyezményt�és�a�B.�részben�felsorolt�11�egyezményb4l�legalább�hetet.�
A�GSP+�kedvezményezett�országainak�továbbá�kötelezettséget�kellett�vállalniuk�arra,�hogy�a�
fennmaradó�egyezményeket�2008.�december�31;ig�meger4sítik�és�ténylegesen�végrehajtják.�
�
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A� jelentés� tárgyát� képez4� id4szakban� 15� GSP;kedvezményezett� ország� részesült� GSP+;

kedvezményben,� nevezetesen� Bolívia,� Costa� Rica,� Ecuador,� Grúzia,� Guatemala,� Honduras,�

Kolumbia,� Moldova,� Mongólia,� Nicaragua,� Panama,� Peru,� Salvador,� Sri� Lanka� és� Venezuela.� A�

Moldovának� jutattot� GSP+;kedvezményeket� 2008� januárjában� megszüntették,� mivel� az� EK� ezen�

ország�tekintetében�messzebbre�men4�autonóm�kereskedelmi�preferenciákat�vezetett�be.�

�

A� Bizottság� továbbra� is� szorosan� nyomon� követte� az� egyezmények� meger4sítésének� és�

végrehajtásának� állását� a� 15� GSP+;kedvezményezett� országban.� Arra� vonatkozó� információkat�

követ4en,� hogy� Salvador� Legfels4bb� Bírósága� a� 87.� sz.� ILO;egyezmény� egyes,� az� egyesülési�

szabadságra� és� a� szervezkedési� jog� védelmére� vonatkozó� rendelkezéseit� Salvador� alkotmányával�

összeegyeztethetetlennek�nyilvánította,�a�Bizottság�2008.�március�31;én�úgy�határozott,�hogy�2008�

májusában� a� 980/2005/EK� rendelet� 18.� cikkének� (2)� bekezdése� szerinti� vizsgálatot� indít� annak�

megállapítására,� hogy� Salvador� nemzeti� jogszabályai� ezen� egyezményt� a� továbbiakban� nem�

foglalták;e� magukban� vagy� nem� került� sor� az� adott� jogszabályok� tényleges� végrehajtására.� A�

Bizottság� véleményt� cserélt� a� tagállamokkal� az� emberi� jogi� egyezmények� 15� GSP+;ország� általi�

végrehajtása�megfigyelésének�további�szigorításáról.�

�

Belarusz� és� Birma/Mianmar� tekintetében� fenntartották� a� GSP;preferenciák� ideiglenes�

visszavonását,� mivel� ezen� országokban� nem� történt� változás� az� ideiglenes� visszavonáshoz� vezet4�

helyzetben,�a�legfontosabb�emberi�és�munkajogi�egyezményekben�foglalt�elveket�pedig�súlyosan�és�

szisztematikusan�megsértették.�

�

4.13.� A�fejlesztéshez�való�jog�

�

Az�EU�folyamatosan�hangsúlyozta�a� fejlesztéshez�való� jog�melletti�elkötelezettségét,�amint�azt�az�

1993.� évi� bécsi� nyilatkozat� és� cselekvési� program� meghatározza.� Ez� az� elkötelezettség� a� világ�

számos�országával�kötött�fejlesztési�együttm3ködési�partnerségeken�és�megállapodásokon,�például�

az�EU�és�az�afrikai,�karibi�és�csendes;óceáni�(AKCS)�országok�közötti�Cotonoui�Megállapodáson�

keresztül�jut�kifejezésre.�

�
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A� fejlesztéshez� való� jogról� szóló� –� az� ENSZ� Közgy3lése� által� 1986.� december� 4;én,� a� 41/128�

határozattal�elfogadott�–�nyilatkozat�meger4sítette,�hogy�a�fejlesztéshez�való�jog�elidegeníthetetlen�

emberi�jog,�és�a�fejlesztési�lehet4ségekb4l�való�egyenl4�részesedés�mind�a�népek,�mind�az�egyének�

el4joga.�A� fejlesztéshez� való� jog� el4mozdításában� és� érvényesítésében� elért� eredmények�nyomon�

követése�és�felülvizsgálata�céljából�az�ENSZ�Emberi�jogi�Bizottsága�1998;ban�a�fejlesztéshez�való�

joggal� foglalkozó� nyitott� munkacsoportot� hozott� létre.� A� munkacsoport� megbízatását� az� ENSZ�

Emberi� Jogi�Tanácsa�2007�márciusában�megújította.�A�munkacsoport� legutóbbi�ülésszakán� (2007�

február–március)� az� EU� kiemelte,� hogy� az� ezen� jog� érvényesülését� biztosító� nemzeti� feltételek�

megteremtése� els4dlegesen�állami� feladat.�Ez� leginkább�azáltal� érhet4� el,� ha� a�nemzeti� fejlesztési�

tervek�és�a�globális�partnerségek�figyelembe�veszik�az�emberi�jogi�szempontokat,�és�hangsúlyozzák�

az� összes� emberi� jog� egyetemességét,� szétválaszthatatlanságát,� egymáshoz� való� kapcsolódását� és�

egymástól�való�függését.�A�munkacsoport�kilencedik�ülésszakát�2008.�február�25–29;r4l�augusztus�

18–22;re�halasztották�el.�

�

A� jelentés� tárgyát� képez4� id4szakban� a� fejlesztéshez� való� joggal� foglalkozó� munkacsoport�

keretében� létrehozott,� a� fejlesztéshez� való� jog� érvényesítésével� foglalkozó� magas� szint3�

munkacsoport�megtartotta�negyedik�ülésszakát�(2008.� január�7–15.).�Ennek�során�a�munkacsoport�

elvégezte�az�EU�és�az�AKCS�országok�között�létrejött�cotonoui�partnerségi�megállapodás�–�mint�a�

fejlesztéshez� való� jog� nemzetközi� dimenziójának� formát� adó� partnerség� példájának� –� el4zetes�

felülvizsgálatát.�A�munkacsoport�elismerte,�hogy�a�megállapodás�keretében�végzett�együttm3ködés�

a� szakpolitikai� területek� széles� skáláját� felölelte,� beleértve� az� emberi� jogokat,� a� felel4sségteljes�

kormányzást,� a� környezetvédelmet� és� a� béketeremtést.� A� munkacsoport� egyértelm3� összefüggést�

állapított� meg� a� cotonoui� megállapodás,� valamint� a� fejlesztéshez� való� jogra� vonatkozó� keret� és�

kritériumok�között,�és�kedvez4nek� tartotta�megfigyelési�mutatók�kidolgozását�a� jelenleg� tárgyalás�

vagy�megkötés�alatt�álló�gazdasági�partnerségi�megállapodásokban�(EPA).�

�
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A� Bizottság� 2007;ben� az� AKCS;országoknak� szóló� kormányzási� kezdeményezésre� elkülönített�

forrásokat� is� kiosztotta.� E� kezdeményezés� célja� a� reform;menetrend� támogatása� az� EU�

partnerországaiban,� az� emberi� jogokat,� a� demokráciát� és� a� jogállamiságot� is� magukban� foglaló�

területeken.�E�kezdeményezés�keretében�összesen�3�milliárd�eurót�biztosítottak�kiegészít4�pénzügyi�

támogatás� formájában�azon�országok�számára,� amelyek�kötelezték�magukat� releváns,�célratör4� és�

hiteles�intézkedéseket�és�reformokat�tartalmazó�tervek�kidolgozására.�A�terveket�a�partnerországok�

dolgozzák� ki,� azok� középpontjában� a� szegénység� csökkentésének� és� a� fenntartható� fejl4dés�

el4segítésének� végs4� célkit3zésén� alapuló,� elérhet4� eredményekkel.� Ezenkívül� mutatókat� is�

meghatároznak�az�emberi�jogok�és�a�demokrácia�területén,�amelyeket�az�EU�figyelemmel�kísér,�és�

politikai�párbeszéd�útján�megvitat�az�adott�országgal.�

�

4.14.� Vallás;�és�lelkiismereti�szabadság�

�

Az�EU�emberi�jogi�politikája�magában�foglalja�a�gondolat;,�a�lelkiismereti�és�a�vallásszabadságot�is,�

amely�több�nemzetközi�emberi�jogi�okmányban�is�szerepel.�

�

Az� EU� számos� országgal� aktív� tárgyalásokat� folytat� a� gondolat;,� a� lelkiismereti� és� a�

vallásszabadságról,� és� ezt� a� kérdést� több� politikai� párbeszédre� szolgáló� találkozó� alkalmával� is�

felvetette,� többek� között� Kínával,� Kirgizisztánnal� és� Türkmenisztánnal.� Az� EU� démarche;ok� és�

nyilvános� közlemények� keretében� hangot� ad� a� vallásszabadsággal� és� a� hozzá� kapcsolódó�

toleranciahiánnyal�és�megkülönböztetéssel�kapcsolatos�aggodalmainak.�

�

Az�EU�Ázsiával�fennálló�kapcsolatai�tekintetében�az�ASEM;folyamat�(Ázsia–Európa�Találkozó)�a�

különböz4� vallások� és� hitek� közötti� harmónia� építésére� és� párbeszéd� el4segítésére� törekszik.� Az�

Amszterdamban�(Hollandia)�megtartott�negyedik�ASEM�felekezetközi�párbeszéd�(2008.� június�3–

6.)�alkalmával�az�ASEM;partnerországok�számos�vallási�vezet4je,�vezet4�tisztvisel4je,�értelmiségi�

személyisége�és�média;képvisel4je�találkozott.�A�találkozón�részt�vev4�küldöttek�megállapodtak�az�

ASEM� felekezetközi� párbeszéd� további� el4mozdításáról,� és� err4l� nyilatkozatot� adtak� ki,� amely�

foglalkozik� olyan� kérdésekkel,� mint� a� felekezetközi� párbeszéd� és� a� szegénység� csökkentése,� a�

vallási� oktatás,� a�kommunikáció� a�digitális� világban�és� a�kormányzati� politikák.�A�következ4�két�

éves�találkozóra�Ázsiában�és�Spanyolországban�fog�sor�kerülni.�

�
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A� felülvizsgált� id4szakban� az� Európai� Parlament,� az� Európai� Tanács� és� az� Európai� Bizottság�

elnökei�2008�májusában�a�kereszténység,�a�zsidó�vallás�és�az�iszlám�körülbelül�húsz�magas�rangú�

európai� képvisel4jével� tartottak� találkozót.� Ez� volt� a� vallási� vezet4kkel� tartott� negyedik� éves�

találkozó,� és� a�második�olyan,� amelyen�a�három�uniós� intézmény�elnökei� is� részt� vettek.�Az� idei�

találkozó� középpontjában� az� Európai� Unió� el4tt� álló� két� legf4bb� kihívás:� az� éghajlatváltozás,�

valamint�a�kultúra;�és�felekezetközi�párbeszéden�keresztüli�megbékélés�állt.�A�találkozó�résztvev4i�

véleményt� cseréltek� a� két� f4� témáról,� és� egyetértettek� abban,� hogy� a� vallások� és� a� felekezeti�

közösségek� fontos� szerepet� játszanak� a� közös� kihívások� kezelésében� és� a� társadalmaknak� a�

fenntartható�jöv4t�szolgáló�mobilizálásában.�

�

Az�EU�a�megkülönböztetés�minden�formája�elleni�küzdelem�iránti�elkötelezettségével�összhangban�

aktívan� fellép�a�valláson�vagy�meggy4z4désen�alapuló� türelmetlenség�és�megkülönböztetés� ellen,�

különösen� az� ENSZ� fórumain.� Az� EU� támogatja� az� ENSZ� vallásszabadsággal� foglalkozó�

különleges�el4adója�által�végzett�munkát,�akinek�a�megbízatását�2007�decemberében�további�három�

évvel� meghosszabbították.� Az� EU� a� felülvizsgált� id4szakban� mind� az� ENSZ� Közgy3lésén�

(UNGA62),�mind�az�Emberi�Jogi�Tanácsban�aktív�szerepet�játszott.�

�

Az� ENSZ� Közgy3lésének� 62.� ülésszakán� az� EU� el4terjesztette� a� valláson� vagy� hiten� alapuló�

türelmetlenség� minden� formájának� felszámolásáról� szóló� szokásos� határozatát� (A/RES/61/157),�

amelyet�szavazás�nélkül�fogadtak�el.�A�határozat�elítéli�a�valláson�vagy�hiten�alapuló�türelmetlenség�

és� megkülönböztetés� valamennyi� formáját.� Felszólítja� az� államokat� a� megfelel4� szabadságok� –�

többek�között�a�szabad�vallásgyakorlás�vagy�a�szabad�vallásváltoztatás�–�biztosítására,�valamint�a�

vallási�helyszínek�és�szimbólumok�teljes�kör3� tiszteletben� tartásának�és�védelmének�biztosítására.�

Ezenkívül�felszólította�az�államokat�arra,�hogy�minden�ember�számára�biztosítsák�a�vallásalapításra,�

valamint�a�jótékonysági�és�humanitárius�szervezetek�alapítására�vonatkozó�jogot�és�szabadságokat,�

az� élethez,� a� szabadsághoz�és� a�biztonsághoz�való� jogot,� valamint� annak� a� jogát,� hogy�hite�miatt�

senkit� ne� fenyegessen� letartóztatás,� fogság� vagy� kínzás.� A� továbbiakban� sürgette� az� államokat�

annak� biztosítására,� hogy� valamennyi� köztisztvisel4,� közalkalmazott� és� valamennyi� b3nüldözési�

szerv�tartsa�tiszteletben�a�különböz4�vallásokat�és�hiteket,�és�hozzanak�határozott�intézkedéseket�a�

rasszista�vagy�idegengy3löletet�kelt4,�megkülönböztetést,�megfélemlítést�vagy�er4szakot�magukkal�

vonó� elképzelések� és� iratok� terjesztésének� tilalmára.� Hangsúlyozza� továbbá,� hogy� el� kell� kerülni�

bármely�vallás� terrorizmussal�való�azonosítását,� és�a�vallásgyakorlás�korlátozását�kizárólag�abban�

az�esetben�lehet�engedélyezni,�ha�az�törvényileg�korlátozott�vagy�a�közbiztonság�és�mások�alapvet4�

jogainak�védelme�érdekében�szükséges.�
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Az� EU� a� korábbi� évekhez� hasonlóan� az� ENSZ� Közgy3lésének� a� vallások� becsmérlése� elleni�

küzdelemr4l� szóló� határozata� (A/RES/62/154)� ellen� szavazott� annak� általános� megközelítésével,�

koncepcionális� keretével� és� terminológiájával� kapcsolatos� aggodalmai� miatt.� A� szavazatnak� az�

ENSZ� harmadik� bizottsága� el4tti� indokolása� során� az� EU� kijelentette,� hogy� nagy� jelent4séget�

tulajdonít�a�valláson�vagy�hiten�alapuló�megkülönböztetés�valamennyi�formája,�valamint�a�vallási�

gy3löletkeltés�elleni�küzdelemnek,�és�úgy�vélte,�hogy�az�ENSZ�Közgy3lésének�és�az�Emberi�Jogi�

Tanácsnak� továbbra� is� foglalkoznia� kell� e� kérdésekkel,� többek� között� a� megfelel4� különleges�

eljárások�keretében�folytatott�párbeszédeken�keresztül.�

�

Az� EU� egyetért� azzal,� hogy� fokozottabban� fel� kell� hívni� a� figyelmet� a� világszerte� el4forduló,�

valláson� vagy� hiten� alapuló� türelmetlenség,� megkülönböztetés� vagy� er4szak� súlyos� eseteire,� és� a�

széls4séges�ideológiákon�alapuló�megfélemlítésre�vagy�er4szakra.�Az�EU�a�„vallások�becsmérlése”�

fogalmát�nem�tekinti�az�emberi�jogi�viták�körébe�illeszthet4nek.�Emberi�jogi�szempontból�a�vallási�

vagy� felekezeti� közösségek� tagjai� nem� tekinthet4k� homogén� csoportok� részeinek.� A� nemzetközi�

emberi� jogi� jogszabályok� els4sorban� az� egyének� vallási� vagy� hitbeli� szabadságuk� gyakorlásában�

történ4� védelmét� biztosítják,� nem� pedig� maguknak� a� vallásoknak� a� védelmét.� Ezenkívül� a� jogi�

rendszerek� többségében� a� „becsmérlés”� olyan� jogi� fogalom,� amelynek� esetén� egyének� vagy� jogi�

személyként� nyilvántartott� szervek� rágalmazás� és� becsületsértés� címén� jogorvoslattal� élhetnek.� A�

legtöbb�államban�a�vallások�vagy� felekezetek�nem�rendelkeznek� jogi� személyiséggel,� ezért�nehéz�

belátni,�hogy�a�„vallások�becsmérlésének”�fogalma�milyen�hasznos�szerepet�tölthetne�be�az�emberi�

jogok� el4mozdítása� vagy� védelme,� vagy� az� emberi� jogok� megsértésével� szembeni� jogorvoslatok�

tekintetében.�

�

Az� EU� hangsúlyozta,� hogy� a� valláson� vagy� hiten� alapuló� megkülönböztetés� –� amely� az� emberi�

jogok� súlyos� megsértése� –� valamennyi� vonatkozásával� foglalkozni� kell,� el� kell� ismerni,� hogy� az�

nem�korlátozódik�egyetlen�vallásra�vagy�hitre,�vagy�a�világ�egy�adott�részére;�hangsúlyozta,�hogy�a�

vallási�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogainak�védelme�alapvet4�fontosságú�a�vallásszabadás�és�

a�hit�szabadsága�szempontjából,�biztosítani�kell�valamennyi�emberi�jog�–�többek�között�a�gondolat;,�

a�lelkiismereti,�a�szólás;�és�a�vallásszabadsághoz�való�jog�–�egyenl4�mérték3�tiszteletben�tartását�és�

védelmét;� végül� hangsúlyozta,� hogy� a� vallások� vagy� hitek� bármelyikéhez� való� csatlakozás�

tiszteletben� tartását� a� legeredményesebben� a� harmadik� bizottság� határozataiban� és� közvetlenül� a�

plenáris�ülésen�ismertetett,�átfogó�módon�lehet�el4mozdítani.�Az�EU�ezen�túlmen4en�úgy�véli,�hogy�

a�szólás;�és�vallásszabadság�egymást�kiegészít4,�semmint�egymással�verseng4�szabadságok.�Az�EU�

tudatában�van�annak,�hogy�e�jogok�nem�korlátoktól�mentesek,�ugyanakkor�úgy�véli,�hogy�e�két�jog�

és�azok�korlátai�megfelel4�egyensúlyt�alkotnak�a�meglév4�nemzetközi�emberi�jogi�jogszabályokban.�
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Az� EU� továbbá� a� vallásszabadságra� és� a� hitbeli� szabadságra� vonatkozó,� érdemi� határozatot�

(A/HRC/RES/6/37)� nyújtott� be� az� Emberi� Jogi� Tanács� hatodik� ülésszakára,� amely� többek� között�

további�három�évre�megújítja�a�vallásszabadsággal� foglalkozó�különleges�el4adó�megbízatását.�A�

határozat� felszólítja� az� államokat,� hogy� hajtsanak� végre� a� vallásszabadság� védelmét,� valamint� a�

valláson�vagy�meggy4z4désen�alapuló�megkülönböztetés�elleni�küzdelmet�szolgáló�intézkedéseket.�

Valamennyi�szerepl4t�felkér�továbbá�arra,�hogy�a�különböz4�párbeszédek�keretében�foglalkozzanak�

néhány�olyan� alapvet4� kérdéssel,�mint� a� világ�minden� részén� fokozódó�vallási� széls4ségesség.� A�

határozat�elfogadására�29� igen�szavazattal,�18� tartózkodás�mellett,�ellenszavazat�nélkül�került�sor.�

Az�Iszlám�Konferencia�Szervezetének�(OIC)�valamennyi�tagja�a�tartózkodás�mellett�döntött,�mivel�

–�amellett,�hogy�támogatásukról�biztosították�a�megbízatás�meghosszabbítását�–�csalódottságuknak�

adtak� hangot� azzal� kapcsolatban,� hogy� a� határozat� nem� szólt� a� vallások� védelmének�

szükségességér4l.�

�

4.15.� Kultúrák�közötti�párbeszéd�

�

Az�Európai�Unió� er4sen� elkötelezett� a� kultúrák� közötti,� az�Unión� belül� és� harmadik� országokkal�

folytatott� párbeszéd� el4segítése� mellett.� Az� EU� egymást� követ4� b4vítései,� az� egységes� piac�

eredményeként�megnövekedett�mobilitás,�a�korábbi�és�új�migrációs�hullámok,�a�kereskedelem,�az�

oktatás,� a� szabadid4� és� általában� a� globalizáció� révén� a� világ� többi� részével� felélénkült�

cserefolyamatok�összeadódó�hatásaként�fokozódik�az�európai�polgárok�és�az�EU�valamennyi�lakója,�

valamint� a� különböz4� kultúrák,� nyelvek,� népcsoportok,� vallások� közötti� kapcsolat� Európában� és�

azon�kívül�egyaránt.�

�

A� globalizálódó� világban� az� európai� kulturális� programról� szóló,� 2007.� májusi� bizottsági�

közlemény111� meger4sítette� a� kultúrának� az� európai� integráció� folyamatában� betöltött� központi�

szerepét,� és� Európa� számára,� valamint� Európa� harmadik� országokkal� fennálló� kapcsolatai�

tekintetében� kulturális� programot� javasolt.� A� Bizottság� javaslata� alapján� az� Oktatási,� Ifjúsági� és�

Kulturális�Tanács�2007�novemberi�ülésén�jóváhagyta�a�programot,�amelyet�ezt�követ4en�az�Európai�

Tanács�2007�decemberi�ülésén�elfogadott.�

�

������������������������������������������������������
111� COM(2007)�242�végleges.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 104�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A� tagállamok� és� az� uniós� intézmények� között� a� kulturális� ügyek� tekintetében� a� nyitott� –� a�

tagállamok� és� az� EU� közötti� együttm3ködés� strukturálására� már� korábban� például� az� oktatás� és�

képzés,� valamint� az� ifjúság;� és� szociális� védelem� területén� sikeresen� használt� –� koordinációs�

rendszeren�alapuló,�strukturált�együttm3ködési�rendszer�bevezetésére�került�sor.�A�Bizottságok�és�a�

tagállamok�háromévente�áttekintik�a�közös�célok�elérése�felé�tett�el4relépést.�A�Bizottság�ezenkívül�

strukturált�párbeszédet�kezdett�a�kulturális�ágazattal.�

�

Az� Európai� Unióban� 2008�a� kultúrák�közötti� párbeszéd� európai� éve� volt,� amelyet� az� Európai�

Parlament� és� a� Tanács� 2006� decemberi� határozata112� hozott� létre.� Az� európai� évet� hivatalosan�

januárban,�Ljubljanában�nyitották�meg�a�szlovén�elnökség�által�szervezett�európai�konferencián.�Az�

azóta�eltelt�id4ben�jelent4s�el4relépés�történt�számos�kérdésben.�Az�egyes�tagállamok�által�nemzeti�

szinten� szervezett� és� egy� európai� weboldallal� (www.dialogue2008.eu)� támogatott� tájékoztató� és�

ismeretterjeszt4� kampány� jelent4s� érdekl4désre� tartott� számot.� A� média� havonta� több� mint� 1000�

tudósításban� számolt� be� az� évr4l,� a� weboldal� pedig� az� els4� hat� hónap� során� félmillió� látogatót�

vonzott.�Az�év�els4�felében�folytatott�szakpolitikai�megbeszélések�középpontjában�az�interkulturális�

kompetenciák� álltak,� majd� a� szlovén� elnökség� alatt� a� kultúrák� közi� párbeszédre� vonatkozó�

fenntartható,� ágazatközi� stratégia� kidolgozására� felszólító� tanácsi� következtetések� elfogadásában�

csúcsosodtak� ki.� Az� oktatási,� kulturális,� ifjúsági� és� audiovizuális� ágazat� megbeszélései�

összehangoltan�folytak.�

�

A� kultúrák� közötti� párbeszédet� 2008� els4� felében� a� szlovén� elnökség� is� kiemelten� kezelte.� Az�

Európai� Tanács� 2008� júniusi� ülésén� elismerte� a� kultúrák� közötti� párbeszéd� európai� évének�

el4mozdítására� irányuló� er4feszítéseket.� Ezzel� összefüggésben� elismerte� –� „Új� paradigmák,� új�

modellek�és�a�kultúra�az�EU�küls��kapcsolataiban”�cím3�konferencia�(Ljubljana,�2008.�május�13–

14.)� ajánlásaival� és� a� Civilizációk� Szövetsége� keretében� végzett� munkával� összhangban� –� a�

kulturális� együttm3ködés� és� a� kultúrák� közötti� párbeszéd,� mint� valamennyi� fontos� küls4� politika�

szerves� részének� értékét.� Az� Európai� Tanács� hangsúlyozta� a� civil� társadalommal� folytatott�

párbeszéden�alapuló,�a�politikai�folyamatok�és�kihívások�kezelését�célzó�kulturális�együttm3ködés�

jelent4ségét�az�emberek�közötti�kapcsolatok�el4segítése�és�a�jószomszédi�kapcsolatok�el4mozdítása�

szempontjából.�

�

������������������������������������������������������
112� 1983/2006/EK�határozat,�HL�L�412.,�2006.12.30.,�44.�o.�
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Az� európai� évhez� kapcsolódóan� minden� tagállamban� európai� társfinanszírozásban� részesült� egy�

projekt,�valamint�hét�páneurópai�„vezérprojekt”113,�amelyek�célja�jellemz4en�a�lehet4�legszélesebb�

kör3�figyelemfelkeltés,�a�fiatalok�lehet4�legnagyobb�mérték3�bevonása�és�a�média�érdekl4désének�

lehet4�legnagyobb�mérték3�felkeltése�volt.�

�

A� francia� elnökség� alatt� tovább� folytatódnak� a� szakpolitikai� megbeszélések,� és� az� elnökség� meg�

fogja� szervezni� az� év� európai� záró� konferenciáját,� amelyen� áttekintik� az� elért� eredményeket� és�

meghatározzák�a�fenntartható�stratégia�irányába�vezet4�újabb�lépéseket.�

�

A�kultúrák�közötti�párbeszédet�horizontális,�ágazatokon�átível4�prioritásként�beillesztik�a�megfelel4�

közösségi�politikákba,�programokba�és�fellépésekbe.�Ez�a�célkit3zés�megvalósult�mind�a�kultúrával,�

az�oktatással,�az� ifjúsággal�és�az�állampolgársággal�kapcsolatos�programokban,�mind�számos�más�

területen,� például� a� foglalkoztatás,� a� szociális� ügyek,� az� esélyegyenl4ség,� a� külkapcsolatok� és� a�

fejlesztési�támogatás�területén.�

�

A�kultúrák�közötti�párbeszéd�az�EU�harmadik�országokkal� fennálló�kapcsolatainak�szerves� részét�

képezi.�Az�euromediterrán�kapcsolatok�keretében�regionális�szinten�a�kultúra�kiemelt�ágazat,�amint�

azt�az�1995.�évi�barcelonai�nyilatkozat� is�elismeri.�Az�euromediterrán�együttm3ködés�célkit3zései�

között�külön�hangsúlyt�kapnak�a�szociális,�kulturális�és�emberi�jogi�dimenzió�elemei.�

�

A� kultúra� fontosságát� hangsúlyozza� a� miniszteri� szint3� találkozók� megléte.� Ez� ideig� a� kulturális�

miniszterek�három�találkozójára�került�sor:�1996;ban�Bolognában,�1998;ban�Rodoszon�és�2008;ban�

Athénben,� valamint� sor� került� az� euromediterrán� külügyminiszterek� találkozójára� is� (2003;ban�

Krétán),� amelynek� középpontjában� a� kultúrák� közötti� párbeszéd� állt.� A� kulturális� miniszterek�

legutóbbi�találkozójára�2008.�május�29–30;án�került�sor�Athénben,�amelyen�elindították�a�mindenre�

kiterjed4� euromediterrán� kulturális� stratégia� kidolgozásához� vezet4� folyamatot� mind� a� kultúrák�

közötti� párbeszéd,� mind� a� kultúrára� vonatkozó� szakpolitika� terén.� Annak� érdekében,� hogy� a�

stratégiát� a� kulturális� miniszterek� következ4,� 2010;ben� tartandó� találkozóján� el� lehessen� fogadni,�

euromed;szakért4kb4l�álló�ad�hoc�munkacsoportot�fognak�létrehozni.�

�

������������������������������������������������������
113� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=my;startpage;eyid.html�
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A� kultúra� külkapcsolatokban� játszott� fontos� szerepét� bizonyítják� a� jóváhagyott� és� sikeresen�

végrehajtott� fellépések� és� együttm3ködési� programok,�mint� az�Anna�Lindh�Alapítvány� (az� „1001�

intézkedés�a�párbeszédért”�programot�is�beleértve),�az�euromed�audiovizuális�program,�az�euromed�

örökség� program,� a� regionális� ismeretterjeszt4� és� tájékoztató� programok,� az� euromed� ifjúsági�

program�és�a�nemek�közötti�esélyegyenl4séggel�foglalkozó�euromed�program.�

�

Az� euromed� partnerség� aktívan� támogatta� a� kultúrák� közötti� párbeszéd� 2008;as� európai� évét:� az�

euromediterrán� külügyminiszterek� 2007� novemberében� úgy� határoztak,� hogy� 2008;at� a� kultúrák�

közötti�párbeszéd�euromediterrán�évévé�jelölik�ki.�

�

Az� Ázsia–Európa� találkozó� (ASEM)� kulturális� pillérét� is� intenzíven� fejlesztették.� A� Kuala�

Lumpurban�tartott�harmadik�ASEM�kulturális�miniszteri� találkozó�(2008.�április�22–23.)�központi�

témája� a� „kulturális� sokféleség� –� a� cselekvési� terv� megvalósítása”� volt.� A� miniszteri� találkozó�

hozzájárult� az�Ázsia�és�Európa�közötti�–�a�kulturális�miniszterek�által�2005� júniusában�Párizsban�

elfogadott� cselekvési� tervben� meghatározott� –� kulturális� cserekapcsolatok� és� együttm3ködés�

fokozódásához.�

�

A� Bizottság� támogatja� az� Ázsia–Európa� Alapítványt� (ASEF)� és� annak� kiemelt,� intellektuális� és�

kulturális� csereprogramjait.� A� „Culture360”� elnevezés3,� közös� ázsiai–európai� kulturális� weboldal�

várhatóan�fokozni�fogja�az�ASEM�tagországai�közötti�m3vészeti�és�kulturális�cserét.�

�

A� kultúra� kulcsfontosságú� elemét� képezi� az� Európa� Tanáccsal� folytatott� európai� uniós�

együttm3ködésnek,� amely� magában� foglalja� az� „Interkulturális� városok”� elnevezés3� együttes�

fellépést,�az�európai�örökség�napjai�rendezvénysorozat�közös�megvalósítását�és�a�Nyugat;Balkánon�

végrehajtott�közös�tevékenységeket�is.�

�
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Az�EU�valamennyi� tagállama�és�az�Európai�Bizottság� is� támogatja� a�Civilizációk�Szövetségét,� és�

tagja�a�baráti�csoportnak.�A�szövetséget�2005�végén�Spanyolország�és�Törökország�miniszterelnöke�

indította�útjára�a�korábbi�ENSZ;f4titkár,�Kofi�Annan�közrem3ködésével,�azzal�a�céllal,� javuljon�a�

nemzetek�és�népek�közötti�megértés�és� együttm3ködés�valamennyi�kultúra�és�vallás� tekintetében,�

valamint�hogy�ennek�keretében�megoldást�találjon�a�polarizációt�és�a�széls4ségességet�kiváltó�er4k�

leküzdésére.�A� Szövetség� els4� éves� fórumára� 2008� januárjában� Madridban� került� sor,� amelynek�

során� több� kezdeményezést� indítottak� el,� így� például� a� gyorsreagálási� média� mechanizmust,� a�

médiaalapot,� a� médiam3veltségi� központot,� az� ifjúsági� szolidaritási� alapot� és� az� ifjúsági�

foglalkoztatási�kezdeményezést.�

�

4.16.� Menekültügy,� migráció,� menekültek� és� a� lakóhelyüket� elhagyni� kényszerült�
személyek�

�

A� migrációval,� a� menekültüggyel� és� a� menekültekkel� kapcsolatos� kérdések� az� uniós� politikák�

kiemelt� területei� között� szerepelnek� mind� az� EU;n� belül,� mind� az�EU� külkapcsolataiban.� Az� EU�

hangsúlyozza,�hogy�folytatni�kell�a�tamperei�és�hágai�bel;�és�igazságügyi�programok�végrehajtását,�

és�Európa�bels4�biztonsága,�valamint�a�polgárok�alapvet4�szabadságai�és�jogai�további�er4sítésének�

érdekében�utódprogramokat�kell�kidolgozni.�

�

A�migrációval�kapcsolatos�általános�megközelítés�Európai�Tanács�általi�2005.�évi�elfogadása�és�a�

Tanács�általi�2006.�évi�meger4sítése�óta�az�EU�nemzetközi� szinten�úttör4� szerepet� játszik�azáltal,�

hogy� a� migrációs� kérdések� kezelésében� a� harmadik� országokkal� partnerségben� átfogó� és�

kiegyensúlyozott�megközelítést�mozdít�el4.�A�migrációval�kapcsolatos�általános�megközelítés�célja�

olyan�átfogó�és�koherens�politikák�kialakítása,�amelyek�a�migrációval�kapcsolatos�kérdések�széles�

skáláját� ölelik� fel,� több� különböz4� szakpolitikai� területre� is� kiterjednek� –� úgymint� fejlesztés,�

szociális� ügyek� és� foglalkoztatás,� külkapcsolatok,� valamint� bel;� és� igazságügy� –,� és� rövid� távú�

intézkedésekkel� és� hosszabb� távú� stratégiával� a� migráció� és� a� kényszermigráció� alapvet4� okait�

próbálják�meg�kezelni.�Az�átfogó�megközelítésnek�fontos�eleme�a�származási�és�tranzitországokkal�

való�partnerségi�együttm3ködés;�kulcselemei�a�partnerség,�a�szolidaritás�és�a�megosztott�felel4sség.�

A� kezdetben� az� afrikai� és� földközi;tengeri� országokat� megcélzó� átfogó� megközelítés� földrajzi�

hatályát�2007;ben�kiterjesztették�az�EU;val�szomszédos�keleti�és�délkeleti�régiókra�is.�

�
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A�2007.�decemberi�bizottsági�közlemény114� arra� törekedett,�hogy�meghatározza,�milyen� lépésekre�

van� szükség� ahhoz,� hogy� az� eddigi� jelent4s� munkára� építve� meg� lehessen� valósítani� a� közös�

bevándorláspolitikát.�A�közlemény�ezért� egyfel4l�méltatta� az� e� téren� eddig� elért� eredményeket� és�

el4relépést,� többek� között� a�migrációval� kapcsolatos� átfogó�megközelítés� alkalmazása� során� elért�

eredményekr4l�szóló� jelentést,�másfel4l�pedig�megvizsgálta�a�közös�és�átfogó�bevándorláspolitika�

kialakítása� el4tti� közép;�és�hosszú� távú�kihívásokat.�Új,� integráltabb�megközelítésre�van� szükség,�

amely� révén� a� bevándorláspolitika� megfelel4� egyensúlyt� alakít� ki� a� munkaer4;piaci� sz3k�

keresztmetszetek,� szükségletek,� a� gazdasági� hatások,� a� társadalmi� következmények,� valamint� az�

integrációs�politikák�és�a�külpolitikai�célkit3zések�között.�

�

Az� átfogó� megközelítés� végrehajtását� illet4en� a� Bizottság� bátorítónak� tartja� az� Afrikával� és� a�

Földközi;tenger� térségével� kapcsolatban� elért� eredményeket,� különös� tekintettel� az� afrikai� és� a�

mediterrán�országokban�m3köd4�EU;missziókra,�valamint�az�átfogó�megközelítésnek�az�EU�keleti�

és� délkeleti� szomszédos� területeire� való� kiterjesztésében� elért� eredményeket.� A� szubszaharai�

régióval�és�Észak;Afrikával�a�migrációs�kérdésekben�folytatott�párbeszéd�és�együttm3ködés�további�

elmélyítésére�irányuló�munka�folytatódik.�

�

A� Bizottság� közleményét115� követ4en� az� Európai� Tanács� 2007.� decemberi� ülésén� hangsúlyozta,�

hogy� meg� kell� újítani� a� politikai� kötelezettségvállalást,� és� meger4sítette,� hogy� a� tagállami�

politikákat� kiegészít4� európai� migrációs� politika� kialakításának� folytatása� továbbra� is�

kulcsfontosságú,�ha�le�akarjuk�küzdeni�mindazokat�a�kihívásokat�és�ki�akarjuk�aknázni�mindazokat�

a�lehet4ségeket,�melyeket�globalizálódó�világunkban�a�migráció�jelent.�

�

������������������������������������������������������
114� A�közös�bevándorláspolitika�kialakítása,�COM�(2007)780�végleges,�2007.12.5.�
115� A�közös�bevándorláspolitika�kialakítása,�COM�(2007)780�végleges,�2007.12.5.�
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A� közös� migrációs� és� menekültügyi� politika� kialakításának� folytatásához� való� további�

hozzájárulásként� a� Bizottság� 2008� júniusában� elfogadta� a� „Közös� bevándorláspolitika� Európa�

számára:�elvek,�fellépések�és�eszközök”�és�a�„Politikai�terv�a�menekültügyr4l:�Az�unió�országaiban�

biztosított� védelem� összehangolt� megközelítése”� c.� közleményt.� A� közlemény� megfogalmazza� a�

közös�bevándorláspolitika�tíz�közös�elvét,�melyeket�az�uniós�politika�három�f4�területe,�nevezetesen�

a�jólét,�a�szolidaritás�és�a�biztonság�szerint�csoportosít.�A�menekültügyi�politikai�terv�meghatározza�

a� közös� európai� menekültügyi� rendszer� második� szakaszának� szerkezetét,� melynek� átfogó�

célkit3zései� közé� tartozik� az� Unió� hagyományos� humanitárius� és� védelmez4� szerepvállalásának�

fenntartása�és�meger4sítése,�és�az�EU�egész�területén�a�védelem�egyenl4�feltételeinek�megteremtése�

a� tagállamok� menekültügyi� jogszabályainak� további� harmonizációja,� a� fokozott� gyakorlati�

együttm3ködés� és� a� tagállamok�közötti,� valamint� az�EU�és� a�harmadik�országok�közötti� fokozott�

szolidaritás� segítségével.� Mind� a� közlemény,� mind� a� politikai� terv� foglalkozik� a� hágai� program�

bevándorlással�és�menekültüggyel�kapcsolatos�f4bb�megvalósítatlan�elemeivel.�Az�Európai�Tanács�

2008�októberi�ülésén�várhatóan�európai�bevándorlás;�és�menekültügyi�csomagot� fog�elfogadni.�A�

csomag�célja�a�migrációval�és�menekültüggyel�kapcsolatos�európai�vita�politikai�el4relendítése.�E�

csomagon� keresztül� az� Európai� Tanács� öt� alapvet4� kötelezettségvállalást� tesz� az� alábbiak�

tekintetében:� a� legális� bevándorlás� és� integráció� megszervezése,� az� illegális� bevándorlás�

visszaszorítása,� hatékonyabb� határellen4rzés,� Európa� mint� menedékhely� kialakítása,� valamint�

átfogó�partnerség�létrehozása�a�származási�és�tranzitországokkal.�Ezeket�a�kötelezettségvállalásokat�

konkrét� intézkedésekké� fogják� alakítani,� különösen� a� 2010;ben� a� hágai� program� helyébe� lép4�

program�keretében.�

�
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Az� Általános� Ügyek� Tanácsa� 2008.� júniusi� ülésén� hangsúlyozta� a� migrációs� kérdésekkel�

kapcsolatos� párbeszéd,� partnerség� és� együttm3ködés� harmadik� országokkal� való,� földrajzilag�

kiegyensúlyozott�módon� történ4�folytatásának�fontosságát.�A�Tanács�újólag�meger4sítette,�hogy�a�

migránsok� emberi� jogainak� és� alapvet4� szabadságainak,� valamint� a� genfi� egyezménynek� a�

tiszteletben� tartása,� továbbá� a� menekültügyi� eljárások� megfelel4� igénybevételének� biztosítása� az�

Európai�Unió�migrációs�politikájának�alapja.�A�Tanács�üdvözölte,�hogy�a�migrációval�kapcsolatos�

általános� megközelítés� alkalmazásában� el4relépés� mutatkozik� az� olyan� eszközök� fejlesztésének�

köszönhet4en,� mint� például� a� migrációs� missziók� és� az� azokhoz� kapcsolódó� nyomon� követési�

folyamat,�valamint�az�együttm3ködési�platformok,�az�önkéntes�mobilitási�partnerségek�és�migrációs�

profilok,� továbbá� a� párbeszéd� és� az� együttm3ködés� már� meglév4� struktúrái� felhasználásának�

köszönhet4en.� Konkrétan� kísérleti� mobilitási� partnerség� megkötésére� került� sor� a� Bel;� és�

Igazságügyi�Tanács� 2008.� júniusi� ülésének� alkalmával�Moldovával� és� a� Zöld;foki� szigetekkel.�A�

mobilitási� partnerségeket� a� tagállamok,� az� Európai� Közösség� és� a� partnerország� közösen� fogja�

végrehajtani.�

�

Létrejött� továbbá� a� migráció� és� a� menekültügy� fejlesztési� vonatkozásai� tekintetében� harmadik�

országokkal� megvalósított� tematikus� együttm-ködési� program� (2007–2013).� El4djéhez,� az�

AENEAS�programhoz�hasonlóan�az�új�tematikus�program�általános�célja,�hogy�segítse�a�harmadik�

országokat�a�migrációs�hullámaikkal�kapcsolatos�valamennyi�kérdés�kezelésében.�A�f4�hangsúly�az�

Európai�Unióba�vezet4�déli�és�keleti�migrációs�útvonalak�mentén�fekv4�országokra�helyez4dik,�de�

emellett�más�migrációs�útvonalakra�és�a�dél–dél�irányú�migrációra�is�kiterjed�a�program.�Ezenkívül�

horizontális�kezdeményezések�is�indulnak�a�migrációval�és�fejl4déssel,�a�munkaer4;migrációval,�a�

menekültüggyel� és� a� menekültek� védelmével,� az� embercsempészettel� és� ;kereskedelemmel,�

valamint�az�illegális�bevándorlással�kapcsolatban.�

�

Az�EU;nak�a�globális�szint3�migrációs�megbeszélésekben�való�részvételét� illet4en�megemlítend4,�

hogy�a�Bizottság�és�a�tagállamok�tevékenyen�részt�vettek�a�migrációval�és�fejlesztéssel�foglalkozó�

globális�fórum�2007.�júliusi�els4,�brüsszeli�ülésének�megszervezésében,�és�magán�a�fórumon�is.�Ez�

a� fórum� egy� nemzeti� szint3� kezdeményezés,� amely� el4segíti� a� véleménycserét� a� migráció� és� a�

fejlesztés�közötti�kapcsolat�vonatkozásában�felmerül4�kihívásokkal�kapcsolatban.�Alkalmat� teremt�

az� országoknak� a� migrációról� és� a� fejlesztésr4l� szóló� párbeszéd� folytatására� és� a� kérdés� globális�

megközelítéseinek�kidolgozásában�való�részvételre.�A�fórum�második�ülésére�2008�decemberében,�

Manilában� kerül� sor.� A� fórum� harmadik� ülésére� 2009� novemberében� Görögországban� fog� sor�

kerülni.�
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4.17.� Rasszizmus,�idegengyIlölet,�megkülönböztetésmentesség�és�a�sokszínIség�tiszteletben�

tartása�

�

A�rasszizmus�és�az�idegengy3lölet�összeegyeztethetetlen�azokkal�az�alapelvekkel,�amelyekre�az�EU�

épül.�Az�EU�intézményei�következetesen�elutasították�és�elítélték�a�rasszizmus�és�az�idegengy3lölet�

mindenfajta�megnyilvánulását.�A�Szerz4dések�által� ráruházott� hatáskörök�keretén�belül� eljárva� az�

EU�mind�határain�belül,�mind�küls4�fellépései�keretében�határozott�és�egyértelm3�politikát�folytat�

ezen�jelenségek�leküzdése�érdekében.�

�

Az� EU� az� ENSZ� keretében� aktív� szerepet� vállal� a� rasszizmus� és� a� megkülönböztetés� elleni�

küzdelemben.�Az�ENSZ;közgy3lés�62.�ülésszakán�az�Európai�Unió�nyilatkozatot�tett�a�rasszizmus�

és� a� faji� megkülönböztetés� felszámolásával� foglalkozó� harmadik� bizottságban.� Az� EU� az� ENSZ;

közgy3lés� keretében� konstruktívan� részt� vesz� a� 2009;ben� Genfben� megrendezend4,� a� durbani�

nyilatkozat�és�cselekvési�program�végrehajtásának�felülvizsgálatáról�szóló�konferencia�el4készítési�

folyamatában�is.�A�konferenciának�a�jelenlegi�el4írások�végrehajtására�kell�helyezni�a�hangsúlyt.�A�

felülvizsgálati� konferenciára� készülve� az� EU� tagállamai� és� a� Bizottság/Alapjogi� Ügynökség�

benyújtott� egy,� az� ENSZ� Emberi� Jogi� F4biztosának� Hivatala� által� a� durbani� felülvizsgálati�

konferencia� számára� készített� kérd4ívet,� amely� ismerteti� a� durbani� nyilatkozat� és� cselekvési�

program� végrehajtását� szolgáló,� tagállami� és� közösségi� szint3� politikákat,� programokat� és�

projekteket.� Az� EU� támogatta� továbbá� az� Emberi� Jogi� Tanács� hetedik� ülésén� (2008.� március)� a�

rasszizmus,�az�idegengy3lölet�és�az�ezekhez�kapcsolódó�intolerancia�jelenkori�formáival�foglalkozó�

különleges�el4adó�megbízatásának�meghosszabbítását.�

�

Az� EBESZ� keretében� a� Bizottság� és� az� uniós� tagállamok� –� az� EU� koordinációs� tevékenységén�

keresztül� –� aktívan� és� rendszeresen�munkálkodnak� azon,� hogy� a� rasszizmus� és� az� idegengy3lölet�

elleni�küzdelem,�a�megkülönböztetésmentesség�és�a�sokféleség�tisztelete�terén�az�EBESZ;ben�részt�

vev4� 56� állam� által� vállalt� kötelezettségek� teljesüljenek.� E� tekintetben� az� EBESZ/Demokratikus�

Intézmények� és� Emberi� Jogok� Hivatala� által� Varsóban� évente� megrendezett,� az� emberi� dimenzió�

megvalósításával�foglalkozó�találkozó�rendkívül�hasznos�platform�a�Bizottság�és�az�EU;tagállamok�

számára.�

�

Az�Európa�Tanács�keretében�az�ECRI�(a�rasszizmus�és�intolerancia�elleni�európai�bizottság)�ebben�

az�id4szakban�is�folytatta�1993;ban�megkezdett�tevékenységét.�Szoros�kapcsolatban�áll�az�Európai�

Bizottság� Foglalkoztatási,� Szociális� és� Esélyegyenl4ségi� F4igazgatóságának� megkülönböztetés�

elleni�küzdelemmel�és�alapvet4�és�szociális� jogokkal�foglalkozó�egységével,�valamint�az�Alapjogi�

Ügynökséggel.�
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2008.� június� 18;án� az� Európai� Közösség� és� az� Európa� Tanács� átfogó� együttm3ködési� keretet�

létrehozó� megállapodást� írt� alá� az� Alapjogi� Ügynökség� és� az� Európa� Tanács� közötti�

együttm3ködésr4l.�A�megállapodás�el4írja�rendszeres�találkozók�szervezését,�az�információcserét�és�

a� tevékenységek� összehangolását.� El4írja� továbbá,� hogy� az� Európa� Tanácsnak� két� független�

személyt� kell� kineveznie� az� Ügynökség� igazgatótanácsába� és� végrehajtó� bizottságába� tagként� és�

póttagként,�és�meghatározza�az�Európa�Tanács�szavazati�jogait�ezekben�a�szervekben.�

�

Az� EU� a� rasszizmussal� és� az� idegengy3lölettel� kapcsolatos� kérdéseket� felveti� a� harmadik�

országokkal,� például� Oroszországgal� és� Kínával� folytatott� politikai� párbeszéd� során.� Ezek� a�

kérdések� az� együttm3ködési� stratégiáknak� is� fontos� részét� képezik;� például� az� európai�

szomszédságpolitika� cselekvési� tervei� keretében� a� partnerországok� elkötelezik� magukat� amellett,�

hogy� együttm3ködnek� a� megkülönböztetés� valamennyi� formája,� a� vallási� türelmetlenség,� a�

rasszizmus�és�az�idegengy3lölet�elleni�küzdelemben.�

�

A� rasszizmus,� az� idegengy3lölet,� továbbá� a� kisebbségek� és� az� 4slakosok� hátrányos�

megkülönböztetése�elleni�küzdelem�az�EIDHR�egyik�f4�finanszírozási�prioritása.�Az�EU�az�EIDHR�

pénzeszközein� keresztül� támogatja� az�ENSZ� emberi� jogi� f4biztosát� az� egyenl4� bánásmóddal� és� a�

megkülönböztetésmentességgel� kapcsolatos� meglév4� nemzetközi� normák,� különösen� a� durbani�

nyilatkozat� és� cselekvési� program,� valamint� a� faji� megkülönböztetés� kiküszöbölésér4l� szóló�

nemzetközi� egyezmény� végrehajtásában.� A� projekttevékenységek� között� szerepelnek�

figyelemfelkelt4� kampányok� és� szemináriumok,� kormányokkal� közös� m3szaki� együttm3ködési�

projektek� keretében� zajló� tanácsadás,� továbbá� kutatás� és� elemzés.� A� f4� partnerek� az� ENSZ�

Fejlesztési� Programja,� az� UNESCO,� a� Világbank,� az� ILO� és� egyéb� nemzetközi� szervezetek,�

valamint�emberi�jogi�intézetek�és�civil�társadalmi�szervezetek.�

�

4.18.� A�kisebbségi�csoportokhoz�tartozók�jogai�

�

Az�EU�elkötelezett�valamennyi�személy,�köztük�a�kisebbségekhez� tartozók�emberi� jogainak� teljes�

mérték3� tiszteletben� tartása� mellett.� Az� Európai� Unió� Alapjogi� Chartája� a� kulturális,� vallási� és�

nyelvi� sokszín3ség� védelmére� hív� fel,� az� Európai� Unióról� szóló� szerz4dés� pedig� a� jogok� és�

szabadságok�–�többek�között�a�nemzeti�kisebbséghez�tartozás�–�megkülönböztetést4l�mentes,�teljes�

kör3� gyakorlásának� elvét� képviseli,� ideértve� a� szervezetek� szabad� névválasztásának� jogát� és� a�

közéletben�politikai�pártok�létrehozása�révén�való�részvétel�jogát.�

�
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Létrejött� az� etnikai� kisebbségek� társadalmi� integrációjával� és� teljes� kör3� munkaer4;piaci�

részvételével�foglalkozó�magas�szint3�szakért4i�tanácsadó�csoport.�A�csoport�jelentését�és�ajánlásait�

egy,� 2007.� december� 3–4;én� Brüsszelben� megrendezett� konferencián� ismertették.� A� csoport�

munkájának� középpontjában� az� etnikai� kisebbséghez� tartozás� és� a� hátrányos� szociális� helyzet�

közötti� összefüggés� állt,� és� meghatározták� a� vállalatoknál� és� a� közpolitikában� követend4� helyes�

gyakorlatot.�

�

Az� 1993.� évi� koppenhágai�Európai�Tanács� által� az�EU;hoz� csatlakozni� kívánó� országok� számára�

megfogalmazott� tagsági� kritériumok� külön� kitérnek� a� kisebbségek� tiszteletben� tartására� és�

védelmére:� Ennek� megfelel4en� 2007;ban� és� 2008� els4� felében� az� EU� b4vítési� folyamatának�

keretében,�valamint�a�Nyugat;Balkánra�kiterjed4�stabilitási�és�társulási�folyamattal�kapcsolatban�az�

EU�továbbra�is�különös�figyelmet�fordított�a�kisebbségek�tiszteletére�és�védelmére116.�Többnyire�az�

egész� Nyugat;Balkánon� jogszabályok� garantálják� a� kisebbségek� védelmét,� ezek� végrehajtása�

azonban�akadozik.�A�kisebbségek�még�mindig�nincsenek�teljes�mértékben�képviselve�a�politikai�és�

a� társadalmi� életben,� és� a� diszkrimináció� továbbra� is� létezik.� Törökországban� a� kisebbségekhez�

tartozó� személyek� jogait� csak� az� 1923;as� lausanne;i� szerz4dés� hatálya� alá� tartozó� egyes� nem�

muzulmán�kisebbségeknek�biztosítják.�Törökország�nem�írta�alá�és�nem�er4sítette�meg�az�Európa�

Tanács�nemzeti�kisebbségek�védelmér4l�szóló�keretegyezményét117.�

�

A� tagjelölt� országok� (Horvátország,� Macedónia� Volt� Jugoszláv� Köztársaság� és� Törökország),�

valamint�a�potenciális�tagjelölt�országok�(Albánia,�Bosznia�és�Hercegovina,�Montenegró,�Szerbia�és�

Koszovó)�e�téren�nyújtott�teljesítményét�továbbra�is�az�Európai�Bizottság�értékeli�éves�jelentésében,�

melyet�a� legutóbb�2007�novemberében�nyújtották�be�az�Európai�Parlamentnek�és�a�Tanácsnak.�A�

roma� kisebbség� Délkelet;Európa� egyik� legkiszolgáltatottabb� helyzet3� kisebbségének� min4sül,�

amely� ezen� országok� legtöbbjében� még� mindig� nagyon� nehéz� körülmények� között� él,� és�

diszkrimináció�sújtja,�különösen�az�oktatás,�a�szociális�védelem,�az�egészségügyi�ellátás,�a�lakhatás�

és� a� munkavállalás� terén.� Az� új� el4csatlakozási� támogatási� eszköz� (IPA)118,� amely� 2007;ben� a�

korábbi�PHARE;�és�a�CARDS;eszközök�helyébe�lépett,�uniós�finanszírozást�biztosít�többek�között�

a� megkülönböztetést4l� való� mentesség� és� az� esélyegyenl4ség� el4mozdítására� az� uniós� tagságra�

készül4�országokban.�

������������������������������������������������������
116� Albánia,�Bosznia�és�Hercegovina,�Horvátország,�Macedónia�Volt�Jugoszláv�Köztársaság,�Montenegró,�

Szerbia,�és�Koszovó�(1244.�sz.�ENSZ�BT;határozat).�
117� Az�egyezmény�szövege�a�következ4�weboldalon�megtalálható:�

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm�
118� A�Bizottság�2007.�június�12;i�718/2007/EK�rendelete�az�el4csatlakozási�támogatási�eszköz�(IPA)�

létrehozásáról�szóló�1085/2006/EK�tanácsi�rendelet�végrehajtásáról,�HL�L�170.,�2007.6.29.,�1.�o.�
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Az�etnikai�és�vallási�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogainak�el4mozdítása�és�védelme�továbbra�

is�kulcselem�volt�a�külkapcsolatokban.�A�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogainak�kérdését�több�

harmadik�országnak�is�felvetették�az�emberi�jogi�párbeszéd�keretében.�A�demokrácia�és�az�emberi�

jogok� európai� eszköze,� amely� 2007;ben� felváltotta� a� korábbi� EIDHR;t,� lehet4séget� biztosít� a�

kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogainak� el4mozdítását� szolgáló� tevékenységek� támogatására.�

Az� eszköz� egyik� célkit3zése� „a� civil� társadalom� szerepének� meger�sítése� az� emberi� jogok� és� a�

demokratikus� reformok� el�mozdításában,� a� csoportérdekek� békés� összeegyeztetésének�

el�segítésében� és� a� politikai� részvétel� és� képviselet� megszilárdításában”,� melynek� keretében�

lehet4ség� nyílik� a� kisebbségekkel� kapcsolatos,� országos� vagy� transznacionális,� illetve� regionális�

szinten�végrehajtandó�konkrét� intézkedésekre.�Az�EIDHR�országspecifikus� ajánlattételi� felhívásai�

keretében� 2007� során� több,� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogait� érint4� új� projekt� is�

támogatásban� részesült,� például� Bangladesben,� Bosznia;Hercegovinában,� Burundiban,� Macedónia�

Volt�Jugoszláv�Köztársaságban,�Grúziában,�Nigériában,�Pakisztánban,�Ruandában,�Oroszországban�

és�Szerbiában.�

�

Az� ENSZ� szintjén� a� kisebbségi� kérdésekkel� foglalkozó� független� szakért4� munkája� értékes�

információs� forrásként� szolgál� az� EU� számára� a� kisebbségi� kérdésekben� harmadik� országokkal�

kapcsolatban�alkalmazandó�uniós�megközelítéshez.�A�szakért4�megbízatását�az�Emberi�Jogi�Tanács�

2008.�március�27;én�három�évvel�meghosszabbította.�Az�EU�ezenkívül�támogatja�a�kisebbségekkel�

foglalkozó� fórummal� kapcsolatos� kérdéseket,� amely� fórumot� az� Emberi� Jogi� Tanács� hozta� létre�

2007.� szeptember� 28;án� az� ENSZ� korábbi� emberi� jogi� (al)bizottsága� keretében� m3köd4,�

kisebbségekkel� foglalkozó� ENSZ;munkacsoport� helyébe� lép4� szervként.� Az� EU� és� tagállamai�

továbbra� is� aktívan� részt� vesznek� az� olyan,� kisebbségi� kérdésekkel� foglalkozó� nemzetközi�

szervezetek� munkájában,� mint� az� EBESZ� és� az� EBESZ;hez� tartozó� Nemzeti� Kisebbségek�

F4biztosának� Hivatala,� az� Európa� Tanácshoz� tartozó� rasszizmus� és� intolerancia� elleni� európai�

bizottság�(ECRI)�és�az�emberi�jogi�biztos.�

�

Az� EU� az� IPA� keretében� jelenleg� 1� millió� EUR� összeggel� finanszíroz� egy� romákkal� foglalkozó�

regionális� projektet.� „A� nyugat�balkáni� roma,� askali� és� egyiptomi� közösségek� társadalmi�

integrációja� és� emberi� jogainak� biztosítása”� cím3� projekt,� amelyet� az� ENSZ� menekültügyi�

f4biztosának�hivatala�hajt�végre,�a�romák�személyi�okmányokkal�való�ellátottsága�és�nyilvántartása�

terén� fennálló� hiányosságokat� kívánja� megszüntetni� Bosznia;Hercegovinában,� Macedónia� Volt�

Jugoszláv� Köztársaságban,� Montenegróban,� Szerbiában� és� (az� ENSZ� BT� 1244.� sz.� határozata�

szerinti)� Koszovóban.� Az� okmányok� hiánya� a� roma� népesség� egyik� legnagyobb� problémája.�

Megakadályozza�a�társadalomba�való�beilleszkedésüket�és�azt,�hogy�élni�tudjanak�az�olyan�alapvet4�

állampolgári� jogaikkal,� mint� az� egészségügyi� ellátáshoz,� az� oktatáshoz� vagy� a� munkavállaláshoz�

való�jog.�
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Az� ENSZ� menekültügyi� f4biztosának� hivatala� nem� kormányzati� szervezetekkel� partnerségben� és�

más� ENSZ;szervezetekkel,� a� nemzeti� hatóságokkal� és� a� roma� információs� központokkal�

együttm3ködve� hajtja� végre� a� projektet.� A� projekt� keretében� jogi� segítséget� nyújtanak� a� roma�

közösségeknek�a�születési�anyakönyvbe�való�bejegyeztetéshez.�Folyamatban�van�továbbá�egy�olyan�

tájékoztató�kampány,�melynek�célközönsége�a�roma�közösség.�Ennek�lezárulása�2009;re�várható.�

�

4.19.� Fogyatékkal�él=�személyek�

�

Az�Európai�Közösség�teljes�mértékben�részt�vett�az�ENSZ;közgy3lésben�a�fogyatékkal�él4k�jogairól�

szóló�nemzetközi� egyezményr4l� folytatott� tárgyalásokon,� amely� egyezményt�2007.�március�30;án�

New�Yorkban�nyitották�meg�aláírásra.�Az�EK�és�tagállamainak�többsége�az�egyezmény�els4�aláírói�

között�voltak.�

�

Az�egyezmény�huszadik�meger4sítésére�2008.�április�3;án�került�sor,�és�így�az�egyezmény�és�annak�

fakultatív� jegyz4könyve� 2008.� május� 3;án� hatályba� léphetett.� Ez� mérföldk4� az� arra� irányuló�

törekvésekben,� hogy� el4mozdítsuk,� védelmezzük� és� garantáljuk� a� fogyatékkal� él4k� számára�

valamennyi� emberi� jog� és� alapvet4� szabadság� teljes� mérték3� és� másokkal� azonos� módon� történ4�

gyakorlását,�és�el4mozdítsuk�ezen�személyek�elidegeníthetetlen�méltóságának�tiszteletben�tartását.�

�

2008.� augusztus� 8;án� a� fogyatékkal� él4k� jogairól� szóló� egyezményt� az� Európai� Közösség� és�

valamennyi� tagállama,� a� fakultatív� jegyz4könyvet� pedig� 16� tagállam� aláírta.� Három� tagállam�

(Magyarország� 2007.� július� 20;án,� Spanyolország� 2007.� december� 3;án,� Szlovénia� pedig� 2008.�

április�24;én)�meger4sítette�az�egyezményt�és�a�fakultatív�jegyz4könyvet,�és�meger4sít4�eszközeiket�

az�ENSZ;nél�letétbe�helyezték.�

�

A� Bizottság� már� dolgozik� az� ENSZ;egyezmény� és� annak� fakultatív� jegyz4könyve� Európai�

Közösség� általi� elfogadásáról� szóló� tanácsi� határozatok� tervezetén.� A� javaslatok� mellékletében�

szerepelnek�majd�az�egyezmény�által�szabályozott�kérdésekkel�kapcsolatos�hatáskörökre�vonatkozó�

nyilatkozatok.� Az� egyezmény� sikeres� elfogadása� mérföldk4� lesz� az� Európai� Közösség� számára,�

mivel�ezzel�els4�ízben�válik�egy�átfogó�emberi�jogi�ENSZ;egyezmény�részesévé.�

�
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Tartalma� tekintetében� az� egyezmény� egy� jelent4s� változást� képvisel:� a� fogyatékosságot� nemcsak�

szociális� jóléti,� hanem� emberi� jogi� és� jogszabályi� kérdésként� kezeli.� Ez� világszerte� 650� millió�

fogyatékkal�él4�személy�sorsát�könnyíti�meg,�beleértve�50�millió�európait.�

�

Az� ENSZ;egyezmény� szilárd� nemzetközi� jogi� alapot� biztosít� ahhoz,� hogy� az� egyezményt�

meger4sít4� harmadik� országokkal� folytatott� emberi� jogi� párbeszéd� során� az� EU� felvethesse� a�

fogyatékosság�kérdését;�ez�a�fejlesztési�együttm3ködésben�részt�vev4�partnereinkkel�a�fogyatékkal�

él4k�kérdésér4l�folytatott�szakpolitikai�párbeszédhez�is�világos�keretet�fog�biztosítani.�

�

4.20.� Az�=slakosokkal�kapcsolatos�kérdések�

�

A� jelentés� tárgyát�képez4� id4szak�egyik� fontos� eseménye�az�4slakos�népek� jogairól� szóló�ENSZ;

nyilatkozat� 2007.� szeptember� 13;i� elfogadása.� Ez� a� nyilatkozat� –� amely� az� ENSZ� keretében�

folytatott,�több�mint�húsz�éven�át�tartó�tárgyalások�eredménye�–�rendkívül�fontos�állomás�az�4slakos�

népeknek� a� jogaik� érvényesítéséért� vívott� küzdelmében.� Az� ENSZ;közgy3lés� 61.� ülésszaka� 143�

igen,� 4� nem� szavazattal� és� 11� tartózkodással� fogadta� el� azt.� Az� EU� támogatta� a� határozatot� és�

amellett� szavazott.� A� 43.� cikk� kimondja,� hogy� az� abban� foglalt� jogok� a� világ� 4slakos� népeinek�

fennmaradásához,�méltóságához�és�jólétéhez�szükséges�minimum;el4írások.�

�

A� nyilatkozat� elismeri� többek� között� az� 4slakos� népek� önrendelkezési� jogát,� a� term4földek,�

területek� és� egyéb� természeti� er4források� birtoklására,� használatára� és� ellen4rzésére� való�

elidegeníthetetlen� kollektív� jogát,� továbbá� a� saját� politikai,� vallási,� kulturális� és� oktatási�

intézmények� fenntartására� és� fejlesztésére,� és� kulturális� és� szellemi� tulajdonának� védelmére� való�

jogát.�

�

Szintén� nemzetközi� szinten� az� ENSZ� Emberi� Jogi� Tanácsa� 2007.� december� 14;én� határozott� az�

4slakos�népek�jogaival�foglalkozó�szakért4i�mechanizmus�létrehozásáról,�amely�az�ENSZ�korábbi�

emberi� jogi� (al)bizottsága�keretében�m3köd4,�4slakos�népekkel� foglalkozó�munkacsoport� helyébe�

lép4� szerv.� A� mechanizmusban� öt,� az� 4slakos� népek� jogaival� foglalkozó� független� szakért4� vesz�

majd�részt,�és�az�4slakos�népek�emberi�jogi�sérelmeivel�kapcsolatos�tapasztalatairól�–�az�ENSZ;nek�

a� világ� 4slakos� népei� jogaival� és� alapvet4� szabadságaival� foglalkozó� különleges� el4adójával,�

valamint� az� 4slakos� népekkel� kapcsolatos� kérdésekkel� foglalkozó� állandó� ENSZ;fórummal�

együttm3ködve�–�közvetlenül�az�ENSZ�Emberi�Jogi�Tanácsának�tesz�majd�jelentést.�

�
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Az� ENSZ� különleges� el4adójának� –� akinek� megbízatását� 2007.� szeptember� 28;án� három� évvel�

meghosszabbították�–� feladata� az�4slakos�népek� jogairól� szóló�ENSZ;nyilatkozat�végrehajtásának�

el4mozdítása,�a�helyszínen�érintett�valamennyi�szerepl4vel�való�aktív�együttm3ködés�és�ajánlások�

tétele�az�Emberi�Jogi�Tanácsnak.�

�

Az� Európai� Bizottság� jelenleg� több,� az� 4slakosokat� közvetlenül� vagy� több� területet� érint4�

megközelítés�keretében�célzó,�folyamatban�lév4�projektet�támogat.�Ezek�között�vannak�globális�és�

országszint3�intézkedések�is.�Az�EIDHR�keretében�is�biztosított�az�4slakos�népek�jogaira�irányuló�

intézkedések� támogatásának� lehet4sége.� Az� eszköz� egyik� célkit3zése� „a� civil� társadalom�

szerepének� meger�sítése� az� emberi� jogok� és� a� demokratikus� reformok� el�mozdításában,� a�

csoportérdekek� békés� összeegyeztetésének� el�segítésében� és� a� politikai� részvétel� és� képviselet�

megszilárdításában”,�melynek�keretében�számos� lehet4ség�nyílik�az�4slakos�népekkel�kapcsolatos�

konkrét� intézkedésekre,� melyeket� országos� vagy� transznacionális� és� regionális� szinten� kell�

végrehajtani.� 2008;ban� elindult� „Az� �slakos� és� törzsi� népek� jogainak� el�mozdítása� jogi�

tanácsadáson,�kapacitásépítésen�és�párbeszéden�keresztül”�elnevezés3�projekt,�amelyet�az�Európai�

Bizottság�és�az�ILO�közösen�igazgat.�A�projekt�egy�ILO;projekt�végrehajtásának,�valamint�a�Latin;

Amerikában,� Dél;Ázsiában� és� Közép;Afrikában� végzett� munkának� a� folytatása.� A� projekt�

eredményeként� lehet� elkönyvelni,� hogy� Nepál� kormánya� 2007� szeptemberében� meger4sítette� az�

4slakos�népek�jogairól�szóló,�169.�sz.�ILO;egyezményt.�

�
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EIDHR:�Az�=slakos�népek�jogérvényesítésére�és�kapacitásépítésére�vonatkozó�projekt�

�

Ezen�hároméves�projekt�keretén�belül�az�EIDHR�összesen�720�000�EUR;ral� támogatja�az�4slakos�

népekkel�foglalkozó,�koppenhágai�székhely3�nemzetközi�munkacsoport�(International�Work�Group�

for� Indigenous� Affairs,� IWGIA� –� www.iwgia.org)� tevékenységét.� A� fellépés� célja� az,� hogy� az�

4slakos�népeknek�nagyobb�lehet4ségük�legyen�jogaik�nemzetközi�emberi�jogi�eszközök�révén�való�

védelmére,� valamint� jobban� össze� tudják� kapcsolni� a� nemzetközi� emberi� jogi� folyamatokat� a�

nemzeti�és�helyi�er4feszítésekkel.�

�

A�projekt�a�következ4�tevékenységeken�keresztül�valósul�meg:�

–� az�4slakosok�képvisel4inek�(n4k�és� férfiak�egyaránt)�az�4slakos�népek� jogaival� foglalkozó�

ENSZ;üléseken�való�részvételének�növelése;�

–� az� afrikai� 4slakosok� képvisel4inek� (n4k� és� férfiak� egyaránt)� az� emberi� jogokkal� és� népek�

jogaival� foglalkozó� afrikai� bizottság� (ACHPR)� fontosabb� ülésein� való� részvételének�

növelése;�

–� az� 4slakos� népeknek� az� 4slakosokkal� foglalkozó� állandó� ENSZ;fórum� munkájához� való�

hozzájárulásának�fokozása;�

–� az�4slakos�népek�franciaajkú�országokban�m3köd4�hálózatának�er4sítése;�

–� a� Fülöp;szigeteken� m3köd4� Indigenous� Peoples� Human� Rights� Watch� (az� 4slakos� népek�

emberi�jogainak�érvényesülését�figyel4�szervezet)�támogatása;�valamint�

–� az�4slakos�népek�globális�helyzetének�dokumentálása.�
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5.� AZ�U�IÓ�FELLÉPÉSEI��EMZETKÖZI�FÓRUMOKO��

�

5.1.� Az�E�SZ;közgyIlés�62.�ülésszaka�

�

Az�ENSZ�Közgy3lésének�harmadik�bizottsága� (szociális,�humanitárius�és�kulturális�ügyek)�2007.�

október�8;tól�november�28;ig�ülésezett.�A�bizottság�összesen�63�határozatot�vizsgált�meg.�A�teljes�

szám�hasonló� volt� az� el4z4� évihez.�A�határozatok� közül� 41;et� szavazás� nélkül� fogadtak� el,� 21;et�

szavazással,� egy� pedig� visszavonásra� került119.� Az� el4z4� évhez� képest� némileg� kevesebb�

határozatról� szavaztak.� Továbbá,� a� harmadik� bizottság� küldöttjei� által� megvizsgált� határozatok�

közül�öttel�közvetlenül�az�ENSZ;közgy3lés�plenáris�ülése�is�foglalkozott.�

�

A� harmadik� bizottságban� az� Európai� Unió� három� tematikus� határozatra� (a� halálbüntetés�

alkalmazásának� moratóriumáról,� a� gyermekek� jogairól� és� a� vallási� türelmetlenségr4l� szóló�

határozatokra)� és� két� országspecifikus� emberi� jogi� témájú� határozatra� összpontosított�

(Burma/Mianmar�és�a�Koreai�Népi�Demokratikus�Köztársaság).�Az�Egyesült�Államokkal�közösen�

az�EU�benyújtott�egy�határozatot�Belaruszról,�és�eltökélten�támogatta�az�iráni�emberi�jogi�helyzetr4l�

szóló,�Kanada�által�benyújtott�határozat�elfogadását.�Valamennyi�határozatot�sikeresen�elfogadták.�

�

A� harmadik� bizottság� szóban� forgó� ülésszakának� –� és� talán� magának� az� ENSZ;közgy3lés� 62.�

ülésszakának�is�–�a�központi�kérdése�azonban�a�halálbüntetés�alkalmazásának�moratóriumáról�

szóló� határozat� volt.� E� határozat� jóváhagyása� fordulópont� az� ENSZ� számára� a� halálbüntetés�

egyetemes�eltörléséért�folytatott�küzdelemben.�

�

������������������������������������������������������
119� Az�abháziai�(Grúzia)�menekültek�és�bels4�menekültek�jogállásáról�szóló�határozat.�
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Az� egyes� f4városokban� és� New� Yorkban� folytatott� intenzív� lobbitevékenységnek,� valamint� a�

portugál� elnökségen� és� az� Európai� Unió� többi� tagállamán� kívül� a� határozat� többi� társszerz4jének�

(Albánia,� Angola,� Brazília,� Horvátország,� Gabon,� Mexikó,� Új;Zéland,� Fülöp;szigetek� és� Kelet;

Timor)� részvételével� folytatott� csapatmunka� köszönhet4en� a� határozatot� november� 15;én� 99� igen�

szavazattal,� 52� ellenszavazattal� és� 33� tartózkodással� elfogadták120.� A� maratoni� hosszúságú,� nagy�

próbatételt� jelent4� szavazás� két� napig� tartott,� melynek� során� a� határozat� egyes� pontjaival�

kapcsolatban�14�írásbeli�és�néhány�szóbeli�módosításról�is�szavaztak,�id4nként�nagy�feszültségek�és�

érzelmek�közepette.�

�

Az�egész�folyamat�során�kiemelked4�volt�a�kezdeményezés�keretében�megnyilvánuló�csapatszellem�és�

régiókon�átível4�együttm3ködés:�valamennyi�társszerz4�–�melyek�között�az�összes�regionális�csoport�

képviselve� volt� –� közbelépett� az� ügy� érdekében,� méltányosan� megosztva� egymás� között� a�

határozattervezet�védelmének�feladatát.�Gy4zelmet� jelentett�ez�mindazon�felek�számára,�amelyek�–�

akár�az�EU�tagjaként,�akár�az�EU;n�kívül�–�csatlakoztak�e�kezdeményezéshez,�meg�lévén�gy4z4dve�

annak�helyességér4l.�

�

A�gyermek� jogairól� szóló� átfogó�határozat� különösen� fontos� volt,� mivel� tartalmazta� az� ENSZ;

f4titkár� gyermekekkel� szembeni� er4szak� elleni� küzdelemért� felel4s� új� különleges� képvisel4jének�

megbízatását,� végrehajtva� ezzel� a� gyermekek� elleni� er4szakról� szóló,� az� ENSZ;f4titkár� független�

szakért4je� által� készített� tanulmány� egyik� f4� ajánlását.� Az� EU� továbbá� sikeresen� támogatta� a�

valláson� vagy� meggy=z=désen� alapuló� türelmetlenség� és� megkülönböztetés� minden�

formájának�megszüntetésér=l�szóló�határozatot,�amelyet�szavazás�nélkül�fogadtak�el.�

�

Az� EU� egészében� –� beleértve� az� egyes� tagállamok� kezdeményezéseit� és� néhány,� más� régióbeli�

országgal� közösen� támogatott� kezdeményezést� –� 19� határozatot� terjesztett� el4� a� bizottságban,�

melyb4l�hatról121�szavaztak�és�elfogadták�azokat.�

�

������������������������������������������������������
120� December�18;án�a�Közgy3lés�plenáris�ülése�a�határozatot�104�szavazattal,�54�ellenszavazattal�és�29�

tartózkodással�elfogadta.�
121� A�Dánia�által�benyújtott,�a�CEDAW;ról�szóló�határozat,�a�gyermek�jogaival�kapcsolatos�

EU/GRULAC�kezdeményezés,�a�halálbüntetéssel�kapcsolatos�kezdeményezés�és�a�Mianmarról,�
Belaruszról�és�a�KNDK;ról�szóló�három�országspecifikus�határozat.�
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Az�EU�valamennyi�kezdeményezése�sikerrel�járt,�ami�mindegyik�esetben�különösen�szerencsés�volt,�

tekintve� a� kezdeményezések� körüli� nehézségeket.� Az� országspecifikus� határozatokkal� szemben�

megnyilvánuló�negatív�trend�ellenére�a�harmadik�bizottságban�valamennyi,�intézkedés�mell4zésére�

irányuló� indítványt� elutasították� (Burma/Mianmar,� Irán� és� Belarusz� vonatkozásában)122.� Ez�

els4sorban� annak� volt� köszönhet4,� hogy� az� intézkedés� mell4zésére� irányuló� indítványokkal�

szemben�korábban�és�kiforrottabb�stratégiával�kezdtek�lobbizni,�egyeztetve�Kanadával,�az�Egyesült�

Államokkal�és�Új;Zélanddal.�

�

Az� uniós� tagállamok� valamennyi� nemzeti� kezdeményezését� sikeresen� elfogadták,� nevezetesen� az�

alábbiakat:� „Fiatalok� a� globális� gazdaságban”� (UK),� „B3nmegel4zés”� (IT),� „N4k� elleni� er4szak”�

(NL/FR),� CEDAW� (DK),� „Az� ENSZ� n4ket� célzó� fejlesztési� alapja”� (EE),� „Kínzás”� (DK),�

„Nemzetközi� emberi� jogi� egyezségokmányok”� (SE),� „Emberi� jogok� az� igazságszolgáltatásban”�

(AT),�„Kisebbségek”�(AT),�„Fogyatékkal�él4k”�(SE).�

�

5.2.� Az�E�SZ�Emberi�Jogi�Tanácsa�

�

Az�Európai�Unió�üdvözölte�az�Emberi�Jogi�Tanácsa�(EJT)�létrehozását,�és�a�kezdetekt4l�szorosan�

figyelemmel� kísérte� annak� munkáját.� Az� EU� arra� törekszik,� hogy� az� EJT� egyre� inkább� hiteles,�

hatékony� intézménnyé� váljon,� amely� képes� idejében� foglalkozni� az� emberi� jogok� védelmével� és�

el4mozdításával�kapcsolatban�a�világ�bármely�részén�felmerül4�problémákkal.�

�

A�vizsgált�id4szakban�az�Emberi�Jogi�Tanácsnak�három�rendes�és�három�különleges�ülésszaka�volt.�

�

������������������������������������������������������
122� A�Belaruszról�szóló�határozatot�november�21;én�fogadták�el,�68�szavazattal,�32�ellenszavazattal�és�76�

tartózkodással;�az�Orosz�Föderáció�intézkedés�mell4zésére�irányuló�indítványt�nyújtott�be,�amelyet�79�
szavazattal,�65�ellenszavazattal�és�31�tartózkodással�elutasítottak.�A�Burmáról/Mianmarról�szóló�
határozatot�november�21;én�fogadták�el,�88�szavazattal,�24�ellenszavazattal,�66�tartózkodás�mellett.�Az�
észak;koreai�emberi�jogi�helyzetr4l�szóló�határozatot�97�szavazattal,�23�ellenszavazattal�és�60�
tartózkodással�fogadták�el.�A�gyermek�jogairól�szóló�határozattervezetet�176�szavazattal,�1�
ellenszavazattal�(USA),�tartózkodás�nélkül�fogadták�el.�A�vallási�türelmetlenségr=l�szóló�határozatot�
konszenzussal�fogadták�el.�
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Az� EJT�6.� rendes� ülésszaka� két� részb4l� állt:� az� els4� szeptember� 10;t4l� 28;ig� tartott,� a� második�

pedig�december�10;t4l�14;ig.�Az�ülésszak�során�az�EJT�több�mint�40�határozatot�fogadott�el,�és�–�

ami� a� legfontosabb� –� sikeresen� befejezte� az� intézmény� kiépítését.� Az� EJT� megkezdte� továbbá�

különleges�eljárásai�felülvizsgálatának,�ésszer3sítésének�és�javításának�a�folyamatát.�Ezen�ülésszak�

során� több� tematikus� megbízatást� is� megújítottak,� így� az� önkényes� letartóztatással,� az� országon�

belül� lakóhelyüket� elhagyni� kényszerült� személyekkel,� az� 4slakos� népekkel,� az� élelemhez� való�

joggal,� az� emberi� jogokkal,� a� terrorizmus� elleni� küzdelemmel� és� vallási� és� lelkiismereti�

szabadsággal�kapcsolatos�megbízatásokat,�valamint�a�Burundival,�Libériával�és�Haitival�foglalkozó�

független� szakért4k� országspecifikus� megbízatását� és� a� Szudánnal� foglalkozó� különleges� el4adó�

megbízatását.�

�

A�vallási�türelmetlenségr=l�szóló�határozat�az�ülésszak�egyik�legnehezebb�feladata�volt,�beleértve�

az�érintett�különleges�el4adó�megbízatásának�megújítását,� amelyre�végül�decemberben�kerülhetett�

sor,�egy�29�igen�szavazattal�és�18�tartózkodással�elfogadott�határozatnak�köszönhet4en.�

�

A�Srí�Lanka;i,� zimbabwei,� burmai/mianmari� és� szudáni/dárfúri� emberi� jogi� helyzetet� az� EU�

továbbra� is� szorosan� figyelemmel� kísérte� az� Emberi� Jogi� Tanácson� belül.� Srí� Lanka� helyzetét� az�

emberi�jogi�f4biztos�látogatásának�közelmúltbeli�elfogadása�fényében�vitatták�meg.�

�

Szudán/Dárfúr�tekintetében�az�EU�a�hatodik�ülésszak�során�mindvégig�megpróbálta�el4mozdítani�a�

kérdés� megvitatását,� és� a� Szudánnal� foglalkozó� különleges� el4adó� megbízatásának� megújításán�

fáradozott.� A� Dárfúrral� foglalkozó� szakért4i� csoport� munkája� az� EU� és� az� Afrikai� Csoport� által�

közösen� benyújtott� önálló� konszenzusos� határozat� elfogadásával� lezárult,� de� ajánlásaik�

megvalósításának� feladatát� belefoglalták� a� Szudánnal� foglalkozó� különleges� el4adó� egy� évre�

meghosszabbított�megbízatásába.�

�

Genfben�az�EU�általános�nyilatkozatok�és/vagy�aktív�részvétel�révén�valamennyi,�általa�prioritásnak�

tekintett�kérdést�felvetette.�

�

A�burmai/mianmari�emberi�jogi�helyzet�rosszabbodása�miatt�az�EU�határozottan�támogatta,�hogy�az�

országban�kialakult�helyzettel�kapcsolatban�hívják�össze�az�Emberi�Jogi�Tanács�különleges�ülését.�

Az� október� 2;ra� összehívott� ülésen� határozatot� fogadtak� el,� melyben� határozottan� elítélték� a�

mianmari�békés�tüntetésekkel�szembeni�folytatódó�er4szakos�fellépést.�

�
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A� 7.� és� a� 8.� rendes� ülésszak� egyik� f4� feladata� a� megbízatások� felülvizsgálata,� ésszer3sítése� és�

javítása� keretében� a� különleges� eljárások� négy� országspecifikus� megbízatásának� (KNDK,�

Burma/Mianmar,� Kongói� Demokratikus� Köztársaság� és� Szomália),� valamint� 17� tematikus�

megbízatásának� felülvizsgálata� volt.� Ezzel� összefüggésben� az� EU� ismételten� hangsúlyozta� annak�

rendkívüli� fontosságát,�hogy�az�Emberi�Jogi�Tanács�a�különleges�eljárások�hatékony�és� független�

rendszerével�rendelkezzen.�

�

A�7.�rendes�ülésszak�(2008.�március�3–április�1.)�nyitó�ülésén�els4�alkalommal�jelent�meg�Ban�Ki;

Moon� ENSZ;f4titkár.� Az� EU� nevében� Dimitrij� Rupel� szlovén� külügyminiszter� is� felszólalt.� Az�

együttm3ködés� jegyében� számos� ismert� felszólaló� meger4sítette� az� Emberi� Jogok� Egyetemes�

Nyilatkozatának� 60.� évfordulójának� alkalmából,� hogy� állama� elkötelezett� az� emberi� jogok�

szilárdabb� védelme� mellett.� Az� ülésszak� négy� hete� alatt� az� Emberi� Jogi� Tanács� 36� határozatot�

fogadott� el,� ebb4l� 24;et� konszenzussal,� továbbá� kinevezte� 14� különleges� eljárás� megbízottját� (a�

megbízatások� felülvizsgálatát,� ésszer3sítését� és� javítását� követ4en)� és� megválasztotta� az� EJT�

Tanácsadó�Bizottságának�18�tagját.�Az�EJT,�melynek�elnöki�tisztét�Costea�román�nagykövet�töltötte�

be,� sikeresen� elkerülte� az� intézménykiépítési� csomag� újbóli� megnyitását� a� megbízatások�

felülvizsgálatával,� ésszer3sítésével� és� javításával� kapcsolatosan.� A� 6.� ülésszakhoz� hasonlóan�

jelent4s� volt� a� nem� kormányzati� szervezetek� részvétele,� nemcsak� a� plenáris� üléseken,� hanem� a�

kapcsolódó�rendezvények�megszervezésében�is.�

�
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Az� ülésszakokon� az� EU� kezdeményezésére� megújították� a� burmai/mianmari� és� a� KNDK;beli�

országspecifikus� megbízatás� megújítását,� és� ezen� kívül� sor� került� a� szomáliai� megbízatás�

megújítására� is.� Az� EU� azonban� sajnálattal� fogadta� a� kongói� demokratikus� köztársaságbeli�

megbízatás� megszüntetését.� A� burmai/mianmari� különleges� el4adó� megbízatásának� megújítása�

mellett� a� Tanács� konszenzussal� elfogadott� egy� további,� az� ország� emberi� jogi� helyzetér4l� szóló�

érdemi� és� er4teljes� (az� EU� által� kezdeményezett)� határozatot.� Az� ülésszak� során� több� fontos�

tematikus� megbízatást� is� megújítottak,� többek� között� a� kisebbségi� kérdésekkel,� a� n4k� elleni�

er4szakkal,�az�er4szakos�eltüntetéssel�és�a�véleménynyilvánítási�szabadsággal�kapcsolatosakat.�Az�

ENSZ;f4titkárnak�az�emberi� jogok�védelmez4ivel� foglalkozó�különleges�képvisel4je�megbízatását�

az� EJT� különleges� el4adójának� megbízatásává� alakították.� A� véleménynyilvánítási� szabadsággal�

foglalkozó�különleges�el4adó�megbízatásának�megújítását�illet4en�az�EU�úgy�vélte,�hogy�az�afrikai�

csoport,� az� Iszlám� Konferencia� Szervezete� és� az� arab� csoport� nevében� benyújtott,� a� szövegbe�

beillesztett� módosítás� megfogalmazása� miatt� a� megbízatás� már� nem� els4sorban� a�

véleménynyilvánítási�szabadság�védelmére,�hanem�e�szabadság�korlátozására�irányul;�az�EU�ezért�

nyilvánosan�mély�sajnálatát�fejezte�ki�a�megbízatás�elleni� támadást� illet4en,�és�ebb4l�következ4en�

kilépett�a�javaslat�támogatói�közül�és�a�szavazás�során�tartózkodott.�

�

A� 3.,� 4.� és� 8.� napirendi� pontok� keretében� tett� EU;nyilatkozatokban� az� EU� felhívta� a� figyelmet� a�

különböz4� országokban,� így� Szudánban,� Srí� Lankán,� a� KDK;ban,� Burmában/Mianmarban,� a�

KNDK;ban,� Zimbabwéban,� Kenyában,� Iránban,� az� Orosz� Föderációban� és� Kínában� fennálló�

helyzetre.�Az�EU� tisztázta,� hogy� az� országspecifikus� kérdéseket� a� 4.� napirendi� ponton� kívül�más�

releváns�napirendi�pontok�keretében�is�fel�lehet�tenni.�

�

Az� EU� konstruktívan� részt� vett� a� megszállt� palesztin� területek� emberi� jogi� helyzetér4l� szóló�

határozatra�irányuló�tárgyalási�folyamatban.�A�határozatot�33�igen�szavazattal,�egy�ellenszavazattal�

és�13�tartózkodással�fogadták�el.�Felismerve,�hogy�a�határozat�végleges�szövege�nem�felel�meg�az�

EU� azon� kérésének,� hogy� a� helyszínen� kialakult� helyzetet� figyelembe� vev4,� kiegyensúlyozott�

szöveg� szülessen,� a� Tanácsban� részt� vev4� uniós� tagállamok� tartózkodtak� a� név� szerinti� szavazás�

során.� Az� EU� ugyanakkor� támogatta� a� megszállt� palesztin� területekkel� kapcsolatos� mindkét�

határozatot,� amelyek� közül� az� egyik� az� izraeli� telepes� tevékenységr4l� (egy� ország� ellenszavazata�

mellett�megszavazták),�a�másik�pedig�a�palesztin�nép�önrendelkezési�jogáról�szól.�

�

Az� EU� meger4sítette� hagyományos� együttm3ködését� a� latin;amerikai� és� karibi� országok�

csoportjával� (GRULAC)� a� gyermek� jogairól� szóló� határozat� benyújtásával� kapcsolatban.� Az� EU�

támogatott� továbbá� a� Tanács� keretében� egy� másik� új� témát� is,� a� Maldív;szigetek� által�

kezdeményezett,�az�emberi�jogokról�és�az�éghajlatváltozásról�szóló�határozatot.�
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Az�Emberi�Jogi�Tanács�új�tematikus�megbízatást�hozott�létre�továbbá�egy,�a�biztonságos�ivóvízhez�

és�a�higiéniához�való�hozzáféréssel�kapcsolatos�emberi�jogi�kötelezettségekkel�foglalkozó�független�

szakért4� számára.� Két� újabb� testület� létrehozására� is� sor� került:� ezek� egyike� az� emberi� jogokkal�

kapcsolatos� önkéntes� célkit3zésekkel,� a� másik� pedig� az� emberi� jogokról� folytatott� interkulturális�

párbeszéddel�foglalkozik.�

�

A�Tanács�második�éve�a�8.�rendes�ülésszakkal�zárult�(2008.�június�2–20.),�melynek�egyik�hetét�az�

egyetemes� id4szakos� felülvizsgálat� (UPR)� keretében� készített� 32� beszámoló� elfogadásának�

szentelték�(lásd�a�vonatkozó�alpontot).�

�

14� határozat� elfogadására� került� sor,� ideértve� a� különleges� eljárások� felülvizsgálatának,�

ésszer3sítésének� és� javításának� keretében� elfogadott� nyolc� határozatot.� A� Tanács� többek� között�

megújította�a�bírák�és�az�ügyvédek�függetlenségével,�a�rögtönítél4�bírósági�eljárásban�hozott�ítélet�

alapján� végrehajtott� kivégzésekkel,� az� emberkereskedelemmel� és� a� kínzással� kapcsolatos�

megbízatásokat.� A� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogokról� szóló� nemzetközi� egyezségokmány�

fakultatív� jegyz4könyvének� elfogadása� –� melyet� a� Közgy3lésnek� még� jóvá� kell� hagynia� –�

történelmi�jelent4ség3�lépésnek�tekinthet4�valamennyi�emberi�jog�egyenl4�kezelése�felé.�

�

Az�EU�kezdeményezésére�a�Tanács�érdemi�határozatot�fogadott�el�a�burmai/mianmari�emberi�jogi�

helyzetr4l.� Különböz4� napirendi� pontok� keretében� az� EU� más� országok� aggasztó� emberi� jogi�

körülményeivel�is�foglalkozott�(Zimbabwe,�Szudán,�Srí�Lanka,�Irán,�KNDK,�KDK).�

�

Az�EU�védelmezte�azt�a�gyakorlatot,�hogy�a�különleges�eljárások�megbízottainak�kinevezését�els4�

hároméves� ciklusukat� követ4en� automatikusan� megújítsák,� és� szembeszállt� az� e� gyakorlat�

megváltoztatására� irányuló� kísérletekkel.� A� Emberi� Jogi� Tanács� 8.� ülésszakán� hozott� elnöki�

határozat� lehet4vé� teszi� a� megbízottak� meger4sítését� pozíciójukban� az� els4� hároméves� ciklust�

követ4en,�és�ett4l�csak�kivételes�esetben,�bonyolult�vizsgálatot�követ4en�lehet�eltérni.�

�

Az�Emberi�Jogi�Tanács�kinevezte�hét�új�különleges�eljárás�megbízottját,�az�4slakos�népek�jogaival�

foglalkozó�új�szakért4i�mechanizmus�öt�tagját,�valamint�a�kisebbségi�kérdésekkel�foglalkozó�fórum�

elnökét.�

�

Sor� került� egy,� a� n4k� emberi� jogairól� folytatott� félnapos� megbeszélésre,� valamint� két� különleges�

rendezvényre,� melyek� egyike� a� fogyatékkal� él4k� jogairól� szóló� egyezmény� hatályba� lépésével,� a�

másik�pedig�az�alternatív�gyermekgondozás�megfelel4�alkalmazásáról�és�feltételeir4l�szóló�ENSZ;

iránymutatástervezettel�foglalkozott.�
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Az�Emberi�Jogi�Tanács�szervezeti�kérdésekkel�foglalkozó�június�19;i�ülésén�kinevezték�az�EJT�új�

elnökévé�egy�hároméves� ciklusra�Martin� Ihoeghian�Uhomoibhi�nigériai�nagykövetet,� valamint�

kinevezték� a� vezet4séget� is,� melyben� Kanada� (nyugat;európai� és� egyéb� államok� csoportja),�

Azerbajdzsán� (kelet;európai�csoport),�Argentína� (latin;amerikai�és�karibi�országok�csoportja)�és�a�

Fülöp;szigetek�(ázsiai�csoport)�képvisel4je�kapott�helyet.�

�

Az� EU� elnökségét� betölt4� Szlovénia� elnöke� 2008� júniusában� beszédet� mondott� az� Emberi� Jogi�

Tanácsban.�i�volt�egyben�a�második�elnök,�aki�beszédet�intézett�a�Tanácshoz,�amely�az�elnökség�és�

az� EU� részér4l� az� EJT� és� az� ENSZ� Emberi� Jogi� F4biztosának� Hivatala� iránti� fontos� figyelmi� és�

támogatási�gesztusnak�tekintend4.�

�

2008�els4�felében�két�különleges�ülésre�került�sor.�

A� 6.� különleges� ülésszakot� 2008.� január� 23–24;ére� hívták� össze,� az� arab� államok� csoportját�

képvisel4�Szíria�és�az�Iszlám�Konferencia�Szervezetét�képvisel4�Pakisztán�kérésére.�Az�ülésszakon�

a� megszállt� palesztin� területen� és� különösen� a� gázai� övezetben� történt� emberjogi� jogsértésekkel�

foglalkoztak.�Az�EU�konstruktívan�részt�vett�a�határozat�megtárgyalásának�folyamatában.�Tekintve�

azonban,�hogy�a�határozattervezet�nem�foglalkozott�valamennyi�polgári�személy�biztonságával,�az�

EU� nem� tudta� azt� támogatni.� A� határozat� elfogadására� 30� igen� szavazattal� 1� ellenében,� 15�

tartózkodás�mellett�került�sor.�Mivel�az�EU�nem�tartotta�a�határozatot�kell4en�kiegyensúlyozottnak,�

az� EU� közös� álláspontjának� megfelel4en� az� EJT;ben� részt� vev4� valamennyi� uniós� tagállam�

tartózkodott.�

�

A�7.�különleges�ülésszak� –�melyet� 2008.�május� 22;re� hívtak� össze�Kuba� kérésére,� az� élelemhez�

való�joggal�foglalkozó�különleges�el4adó�javaslata�alapján�–�a�világméret3�élelmiszerválságnak�az�

élelemhez� való� jog� érvényesítésére� gyakorolt� negatív� hatásával� foglalkozott.� Ez� volt� az� EJT� els4�

tematikus�ülése,�és�széles�kör3�támogatásban�részesült:�az�ülés�összehívására�vonatkozó�javaslatot�

az�EJT�41�tagállama�írta�alá,�és�a�végs4�határozatot�konszenzussal�fogadták�el.�Az�EU�támogatta�az�

élelmiszerválsággal�foglalkozó�különleges�ülés�összehívását,�mivel�úgy�vélte,�el4nyös�lenne�az�EJT�

és� annak� hitelessége� szempontjából,� ha� meggyökeresedne� a� tematikus� kérdésekkel� foglakozó�

különleges�ülések�összehívásának�gyakorlata.�A�különleges�ülés�célja�az�volt,�hogy�hozzájáruljon�az�

élelmiszerválsággal�foglalkozó,�2008.�június�3–5;én�Rómában�megrendezett�FAO;konferenciához.�

Az� ülés� eredményeképpen� elfogadott� határozat� kiemelte,� hogy� az� élelmiszerválságról� folytatott�

világszintI� tárgyalások� és� a� válság� kezelése� során� az� emberi� jogi� szempontoknak� is�

meghatározó�szerephez�kell�jutniuk.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 127�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A�Tanács�kétévnyi�munkáját� követ4en�az�EU� továbbra� is� hangsúlyozza,� hogy� a�civil� társadalmi�

szervezetek�elengedhetetlenek�az�EJT�hatékonyságához.�Az�érintett�nem�kormányzati�szervezetek�

meghívása� az�EJT�ülésszakai� el4tt� (el4készületi� szakasz),� alatt� és� után� (értékelési� szakasz)� tartott�

uniós� emberi� jogi� szakért4i� ülésekre� hasznosnak� bizonyult�mind� a� nem�kormányzati� szervezetek,�

mind�az�EU�szempontjából.�

�

Az� Emberi� Jogi� F=biztos� Hivatalának� nyújtott� támogatás:� az� EU� továbbra� is� támogatja� az�

Emberi�Jogi�F4biztos�Hivatalának�munkáját,�egyrészt�rendszeres�ülésekkel,�másrészt�a�f4biztos�és�

hivatala�folytatódó�függetlensége�melletti�elkötelezettségének�újbóli�hangsúlyozásával.�

�

A�Tanács�tagjainak�harmadik�megválasztására�2008.�májusban�került�sor.�Az�uniós�tagállamok�

közül� Szlovákia� els4� ízben� került� be,� az� Egyesült� Királyságot� és� Franciaországot� pedig� újból�

megválasztották.�E�három�ország�mellett�Szlovénia,�Németország,�Olaszország�és�Hollandia�is�tagja�

jelenleg�a�Tanácsnak.�

�

2008�els4�felében�kezd4dött�meg�továbbá�az�els4�egyetemes�id=szakos�felülvizsgálat�(UPR)�is.�A�

felülvizsgálat� els4� fordulójára� áprilisban� és� májusban� került� sor,� és� az� ennek� keretében� készült�

jelentéseket� az� EJT� 2008.� júniusi� plenáris� ülésén� elfogadták.� Az� EU� véleménye� szerint� az� új�

mechanizmus�els4�két�fordulójának�végrehajtása�meger4sítette,�hogy�az�UPR,�amennyiben�átlátható�

módon� és� komolyan� hajtják� végre,� valamennyi� ENSZ;tagállam� esetében� képes� rávilágítani� arra,�

hogy�az�emberi�jogi�helyzet�javítása�terén�mik�a�prioritások,�és�képes�az�ezekhez�szükséges�források�

mozgósítására.� Az� UPR� m3ködését� továbbra� is� szorosan� figyelemmel� kell� kísérni;� különösen� az�

els4� két� forduló� során� megvizsgált� államok� értékelésének� nyomon� követése� érdemel� további�

megvitatást.�

�

Az�els4�két� fordulót�követ4en�érdemes�kiemelni,� hogy� az� egyes�országokra�vonatkozó� jelentések�

elkészítése� számos� megvizsgált� országot� arra� ösztönzött,� hogy� bevonja� a� civil� társadalmi�

szervezeteket� az� ország� emberi� jogi� helyzetének� értékelésébe.� Számos� megvizsgált� ország�

komolyan� vette� az�UPR;t,� és�mind� a�munkacsoportban� folytatott�megbeszélések,�mind� a� plenáris�

ülés� során� alapos� felkészültségr4l� tett� tanúságot.� Sem� a� regionális� csoportok,� sem� az� EU� nem�

tömörültek� blokkba� e� mechanizmuson� belül.� Az� EU� tagállamai� elkötelezték� magukat� az� UPR�

jóhiszem3,� de� egyúttal� kritikus,� nyílt� és� felel4sségteljes� megközelítése� mellett.� Az� EU� azt� is�

leszögezte,� hogy� az�UPR� folyamata�nem�akadályozhatja�meg�az�EJT;t� abban,�hogy� az�EJT�általi�

vizsgálatot�igényl4�szükséghelyzeteket�az�UPR�keretén�kívül�is�megvizsgálja.�
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A� júniusi� plenáris�ülést�megel4z4�megbeszéléseken�egyes� tagok�és�nem�kormányzati� szervezetek�

kritikával� illették�az�UPR;t�amiatt,�hogy�egyes�olyan�megvizsgált� államok�esetében,�ahol� jelent4s�

emberi�jogi�problémák�vannak,�részrehajló�és�különösen�kritikátlan�megközelítést�alkalmazott.�Az�

UPR� plenáris� ülésén� továbbá� fény� derült� arra� is:� a� regionális� csoportok� között� jelent4s�

véleménykülönbség� van� abban� a� tekintetben,� hogy� a� nem� kormányzati� szervezetek� milyen�

kérdésekkel� foglalkozhatnak� a� plenáris� ülés� során,� és� hogy� e� szervezetek� hozzászólásait� nem�

kellene;e� az� UPR� munkacsoportjaiban� tett� észrevételekre� és� ajánlásokra� korlátozni.� Az� EU�

álláspontja� szerint� ez�megakadályozná� a�nem�kormányzati� szervezeteket� abban,�hogy� felvessenek�

olyan,� fontos� kérdéseket,� amelyeket� a� munkacsoporti� ülések� során� nem� vetettek� fel� megfelel4en�

vagy�egyáltalán�nem�is�tárgyaltak.�

�

Durbani� felülvizsgálati� konferencia:� Az� el4készít4� bizottság� els4� érdemi� ülésszakának� (2008.�

április�21–május�2.)�célja�egyes�alapvet4�szervezési�kérdéseknek,�valamint�a�durbani�felülvizsgálati�

konferencia� záródokumentuma� tárgyi� hatályának� és� formájának� meghatározása� volt.� Az� a� döntés�

született,�hogy�a�felülvizsgálati�konferenciát�Genfben,�2009.�április�20.�és�24.�között�tartják�meg.�Az�

ülésszakok� között� m3köd4� nyitott� kormányközi� munkacsoport,� melynek� feladata� a� durbani�

felülvizsgálati�konferenciát�el4készít4�bizottság�munkájának�nyomon�követése,�2008.�május�26.�és�

30.�között�szintén�megtartotta�els4�ülésszakát.�

�

Az� EU� továbbra� is� részt� vesz� e� bonyolult� és� politikailag� rendkívül� kényes� folyamatban.� Az� EU�

üdvözölte�azt�a�döntést,�hogy�a�felülvizsgálati�konferenciára�az�ENSZ�genfi�székházában�kerül�sor.�

Az�EU�úgy�véli,�hogy�a�konferencia�középpontjában�a�durbani�nyilatkozat�és�cselekvési�program�

végrehajtásának,�a�legjobb�gyakorlatok�meghatározásának�és�a�nyilatkozat�és�a�cselekvési�program�

jobb�végrehajtását�el4mozdító�esetleges� további� intézkedéseknek�kell� állnia.�Az�EU�továbbá�azon�

fáradozott,� hogy� a� folyamat� tisztességes� és� átlátható� legyen,� konszenzuson� alapuljon� és� a� civil�

társadalom�széles�kör3�részvétele�jellemezze.�

�

A�fejlesztéshez�való� jog�a� fejlesztéshez�való� joggal� foglalkozó�magas� szint3�munkacsoport�2008�

elején� ülést� tartott,� amelynek� során� az� EU� továbbra� is� támogatta� a� fejlesztéshez� való� jog�

megvalósítására� vonatkozó� konkrét� kritériumok� folytatódó� átültetését� a� gyakorlatba.� Az� EU�

hangsúlyozta� azt� is,� hogy� annak� emberi� jogi� megközelítésen� kell� alapulnia.� Az� EU� ugyanezt� a�

megközelítést� hangoztatta� a� fejlesztéshez� való� joggal� foglalkozó� munkacsoportnak� az� év� kés4bbi�

szakában�tartott�ülésén.�
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5.3.� Európa�Tanács�

�

Az� Európai� Unió� és� az� Európa� Tanács� közötti� együttm3ködés� kerete� a� 2007� májusában� aláírt�

szándéknyilatkozat.�

�

Az� EU� elnöksége,� a� Bizottság,� az� Európa� Tanács� F4titkársága� és� az� Európa� Tanács� Miniszteri�

Bizottságának�elnöke�között�2007.�október�23.�és�2008.�március�10.�között�négyoldalú�találkozókra�

került� sor.� A� résztvev4k� elégedettségüknek� adtak� hangot� a� szándéknyilatkozat� végrehajtásával�

kapcsolatban,�és�kiemelték�az�emberi�jogok,�a�jogállamiság�és�a�plurális�demokrácia�terén�folytatott�

együttm3ködés�további�el4mozdításának�jelent4ségét,�amely�értékeket�mindkét�szervezet�magáénak�

vallja.�

�

Több�Európa�tanácsi�tisztvisel4,�így�az�emberi�jogi�biztos�és�az�Európa�Tanács�helyettes�f4titkára�is�

részt� vett� az� Európai� Tanács� munkacsoportjainak� ülésein.� Az� Európai� Bizottság� és� a� Tanács�

F4titkársága�az�év�során�szoros�kapcsolatot�tartott�fenn�az�emberi�jogi�biztos�hivatalával.�

�

2008.� június� 18;án� a� Bizottság� és� az� Európa� Tanács� megállapodást� írt� alá� az� EU� Alapjogi�

Ügynökségén123�belül�folytatandó�együttm3ködésr4l.�A�megállapodás�el4írja�rendszeres�találkozók�

szervezését,� az� információcserét� és� a� tevékenységek� összehangolását.� El4írja� továbbá,� hogy� az�

Európa� Tanácsnak� két� független� személyt� kell� kineveznie� az� Ügynökség� igazgatótanácsába� és�

végrehajtó�bizottságába�tagként�és�póttagként,�és�meghatározza�az�Európa�Tanács�szavazati� jogait�

ezekben�a�szervekben.�

�

Az� Európai� Bizottság� és� az� Európa� Tanács� Velencei� Bizottsága� 2008.� június� 13;án� levélváltás�

formájában�együttm3ködésr4l�állapodott�meg.�Az�Európai�Bizottság�képvisel4i� rendszeresen� részt�

vettek�a�Velencei�Bizottság�plenáris�ülésein.�

�

������������������������������������������������������
123� A�Tanács�2007.�február�15;i�168/2007/EK�rendelete�az�Európai�Unió�Alapjogi�Ügynökségének�

létrehozásáról�(HL�L�53.,�2007.2.22.,�1.�o.)�
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Az� EU� és� az� Európa� Tanács� az� év� során� számos� emberi� jogi� fellépésben� együttm3ködött.� Az�

Európai� Bizottság� képviseltette� magát� a� demokrácia� jöv4jével� foglalkozó� fórum� (Forum� for� the�

Future� of� Democracy)� 2007.� évi� stockholmi� ülésszakán,� és� részt� vett� a� fórum� tanácsadó�

bizottságának� munkájában.� Az� Európai� Unió� csatlakozott� a� „Halálbüntetés� Elleni� Európai� Nap”�

elnevezés3� Európa� tanácsi� kezdeményezéshez,� és� részt� vett� az� „Európa� a� halálbüntetés� ellen”�

címmel� az�Európa�Tanács� által� 2007.� október� 9;én� Lisszabonban�megrendezett� konferencián.�Az�

Európai�Bíróság�és�az�Emberi�Jogok�Európai�Bírósága�között�találkozóra�került�sor�Strasbourgban�

2007.�november�9;én�annak�érdekében,�hogy�lehet4vé�tegyék�emberi�jogi�kérdésekben�a�közvetlen�

kapcsolattartást�a�két�bíróság�bírái�között.�Az�Európai�Bizottság�2007�novemberében�részt�vett�az�

Európa� Tanács� emberkereskedelem� elleni� fellépésr4l� szóló� egyezményének� nyomon� követési�

mechanizmusáról� tartott� konferencián.� Az� Európa� Tanács� részt� vett� az� Európai� Gyermekjogi�

Fórumnak�az�Európai�Bizottság�által�2008�márciusában�szervezett�második�találkozóján.�Az�Európa�

Tanács� részt� vett� továbbá� a� kultúrák� közötti� párbeszéd� európai� évének� a� szlovén� elnökség� általi,�

2008.�januári�elindításában,�és�az�európai�év�során�számos�tevékenységben�közrem3ködik.�

�

2007–2008;ban� az�Európai�Bizottságnak� és� az�Európa�Tanácsnak� 39� közös� programja�m3ködött,�

összesen�50�771�312�EUR�pénzügyi�kerettel�(e�programok�11�%;a�emberi�jogi�kérdésekkel,�51�%;a�

pedig�a�jogállamisággal�kapcsolatos�kérdésekkel�foglalkozott.)�A�közös�programok�között�szerepelt�

többek� között� „A� gyermek� jogainak� érvényesítése� és� a� veszélyeztetett� gyermekek� társadalmi�

integrációja� az� Orosz� Föderációban”,� „A� török� jogászok� európai� egyezménnyel� kapcsolatos�

képzésének� támogatása”,� valamint� „A� börtönreform� és� a� próbára� bocsátás� gyakorlatának�

fejlesztése�Montenegróban”.�Az�Európai�Bizottság�pénzügyi�hozzájárulása�a�teljes�finanszírozás�80�

%;át�tette�ki.�

�

Mindkét� szervezet� számára� továbbra� is� fontos� kihívás� az� Emberi� Jogok� Európai� Bíróságának�

meger4sítése,� melyet� továbbra� is� akadályoz� az,� hogy� Oroszország� nem� er4sítette� meg� az� Emberi�

Jogok�Európai�Egyezményének�14.� jegyz4könyvét.�Az�EU�ezentúl� is� fel� fogja�vetni�ezt�a�kérdést�

Oroszországnak�mind�az�országgal�folytatott�párbeszéde�során,�mind�az�Európa�Tanács�keretében.�

�
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5.4.� Az�Európai�Biztonsági�és�EgyüttmIködési�Szervezet�(EBESZ)�

�

Az�EU�továbbra� is� támogatta�az�EBESZ�azon�er4feszítéseit,�hogy�mindhárom�–�politikai;katonai,�

gazdasági;környezetvédelmi� és� emberi� –� dimenzióján� keresztül� növelje� a� biztonságot.� Az� emberi�

dimenzióban�az�EU�továbbra�is�nagy�jelent4séget�tulajdonít�az�ODIHR�autonómiája�garantálásának.�

�

Az� EU� különösen� fontosnak� tartotta� az� EBESZ/ODIHR� választási� megfigyel4� tevékenységét,� és�

üdvözölte,�hogy�több�EBESZ/ODIHR�választási�megfigyel4�misszió�kiküldésére�is�sor�került�uniós�

és�nem�uniós�részt�vev4�országokba�egyaránt.�Az�EU�sajnálatosnak�tartotta,�hogy�eddig�soha�nem�

tapasztalt�mérték3�korlátozások�és�bürokratikus�akadályok�miatt�az�ODIHR�nem�tudta�teljesíteni�az�

Orosz�Föderáció�azon�kérését,�hogy�megfigyelje�a�december�2;i�dumaválasztásokat.�Sajnálatosnak�

tartotta� azt� is,� hogy� a� március� 2;i� elnökválasztásra� szóló,� az� orosz� hatóságok� által� küldött�

meghívóban� foglalt� korlátozások� miatt� az� ODIHR� képtelen� volt� végrehajtani� megbízatását� és� a�

választási�megfigyel4�missziót�visszavonta.�Az�EU�üdvözölte�az�EBESZ�soros� finn�elnökségének�

azon�kezdeményezését,� hogy� folytassanak�megbeszéléseket�a�választási� kérdésekr4l�egyebek�közt�

annak� érdekében,� hogy� a� részt� vev4� államok� meger4sítsék� e� téren� tett� kötelezettségvállalásaikat,�

többek�között�a�véleménynyilvánítási�szabadság,�valamint�az�egyesülési�és�gyülekezési�szabadság�

tekintetében.�

�

Az� ODIHR� képvisel4i,� többek� között� Christian� Strohal� nagykövet,� több� ízben� is� részt� vettek� a�

Tanács� munkacsoportjainak� ülésein,� és� részvételük� remek� alkalmat� teremtett� a� rendszeres�

véleménycserére.�

�

Az� EBESZ� miniszteri� tanácsának� madridi� ülésén� határozatot� fogadtak� el� az� EBESZ� következ4�

három�elnökségér4l.�A�2010.�évi�elnökséget�Kazahsztán�tölti�be,�miután�politikai�nyilatkozatot�adott�

ki� a� demokratikus� reformok� folytatása� iránti� elkötelezettségér4l.� A� részt� vev4� uniós� tagállamok�

segítséget�nyújtanak�Kazahsztánnak�az� elnökségre�való� felkészülésben.� Ismételten�hangsúlyozták,�

hogy�további�érdemi�el4relépésre�van�szükség,�különösen�a�média,�a�vallásszabadság,�a�gyülekezési�

szabadság�és�az�igazságszolgáltatás�terén.�

�
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Az�EU�különös�jelent4séget�tulajdonít�a�részt�vev4�államok�által�az�emberi�dimenzió�keretében�tett�

széles� kör3� kötelezettségvállalások� végrehajtásának,� és� a� más� részt� vev4� államokkal� fenntartott�

kétoldalú� kapcsolataiban� is� felveti� ezt� a� kérdést.� Az� EU� az� Állandó� Tanács� ülésein� gyakran� tett�

emberi� jogi� kérdésekkel� kapcsolatos� nyilatkozatokat,� többek� között� Oroszország,� Türkmenisztán,�

Kazahsztán,�Azerbajdzsán,�Kirgizisztán,�Üzbegisztán�és�Belarusz�tekintetében,�különösen�a�média�

szabadságával�és� a�gyülekezési� szabadsággal�kapcsolatban.�Az�EU�nyilatkozatokban�szólította� fel�

továbbá� a� halálbüntetés� eltörlésére� azon� részt� vev4� államokat,� amelyek� ezt� még� nem� tették� meg.�

Támogatta� a� Nemzeti� Kisebbségek� F4biztosa� Hivatala� által� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek�

jogainak�védelmében�játszott�kulcsfontosságú�szerepet,�nevezetesen�a�befagyott�konfliktusokban�és�

Koszovóban,�és�egyetértett�azzal,�hogy�hangsúlyozni�kell�a�részt�vev4�államok�felel4sségét�a�szintó�

és�a�roma�lakosság�iránt.�

�

Az� EU� úgy� véli,� hogy� az� emberi� dimenzió� megvalósításával� foglalkozó� éves� varsói� EBESZ;

találkozó,�valamint�az�év�során�tartott,�az�emberi�dimenzió�megvalósításával�foglalkozó�kiegészít4�

találkozók,� amelyeken� értékelik� a� részt� vev4� államok� emberi� dimenzióval� kapcsolatos�

kötelezettségvállalásainak� teljesítését,� különösen� hozzájárulnak� ahhoz,� hogy� a� nemkormányzati�

szervezetek�és�a�kormánytisztvisel4k�egyenl4�felekként�tudjanak�egymással�tárgyalni.�A�részt�vev4�

uniós�államok�továbbra�is�aktív�szerepet�játszanak�az�emberi�dimenzió�megvalósításával�foglalkozó�

találkozón,�részint�felszólalásokkal,�részint�kísér4�rendezvények�szervezésével�–�ilyen�volt�például�a�

portugál� elnökség� által� 2007� októberében� szervezett,� az� emberi� jogok� védelmez4ivel� foglalkozó�

rendezvény,�ahol�a�f4képvisel4/f4titkár�emberi�jogi�személyes�megbízottja�is�felszólalt.�

�
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6.� ORSZÁGSPECIFIKUS�KÉRDÉSEK�

�

6.1.� Uniós�tagjelöltek�és�potenciális�tagjelölt�országok�

�

Az�uniós�tagság�lehet4ségének�továbbra�is�er4teljes�ösztönz4�szerepe�van�abban,�hogy�a�tagjelölt�és�

a�potenciális�tagjelölt�országok�politikai�és�gazdasági�reformokat�vállalnak.�Ez�különösen�fontos�a�

demokrácia,�a�jogállamiság,�a�kormányzás�és�az�emberi�jogok�területén:�a�demokratikus�rendszerek�

bevezetésében,� az� igazságszolgáltatás� reformjában,� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogainak�

védelmezésében�vagy�a�szabad�média�megvalósításában�elért�jelent4s�el4rehaladás�az�EU�hatalmas�

vonzerejér4l�tanúskodik.�Az�EU�tagjelölt�országok�tekintetében�követett�emberi�jogi�politikája�az�e�

téren�történt�fejlemények�szoros�figyelemmel�kísérése�mellett�azt�is�el4írja,�hogy�a�felek�kétévente�

folytassanak�emberi�jogi�párbeszédet124.�

�

Horvátország� vonatkozásában� folytatódott� az� emberi� jogi� el4írásoknak� való� megfelelés� nyomon�

követése.�A�csatlakozási� folyamat�keretében�2007.�december�19;én�az�EU�elfogadta�a�23.� fejezet�

átvilágításának�eredményét�(Igazságszolgáltatás�és�alapvet4�jogok),�és�meghatározta�az�igazságügyi�

reform,� a� korrupció� elleni� küzdelem� és� a� kisebbségpolitika� nyitókritériumait.� Ezeket� a�

nyitókritériumokat�a�tárgyalási�fejezet�megnyitása�el4tt�teljesíteni�kell.�

�

A�Stabilizációs�és�Társulási�Tanács�2008.�április�28;i�ülésén�kiemelte,�hogy�a�b4vítési�tárgyalások�

el4rehaladását� els4sorban� az� határozta� meg,� hogy� Horvátországnak� milyen� ütemben� sikerült�

teljesítenie�az�összes�csatlakozási�kritériumot,�melyek�közül�az�egyik�legfontosabb�az�emberi�jogok�

tiszteletben�tartása.�

�

Ezenkívül� az� Általános� Ügyek� és� Külkapcsolatok� Tanácsa� 2007.� december� 10;i� ülésén� az� Unió�

felszólította� Horvátországot,� hogy� építsen� az� eddigi� eredményekre� és� a� már� végrehajtott�

intézkedésekre,�és�tegyen�további�el4relépést�különösen�az�igazságügyi�és�közigazgatási�reform,�a�

kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogai� és� a� menekültek� visszatérése� terén.� A� Tanács� arra� is�

emlékeztetett,� hogy� Horvátországnak� továbbra� is� teljes� mértékben� együtt� kell� m3ködnie� a� volt�

Jugoszláviával� foglalkozó�nemzetközi�büntet4törvényszékkel� (ICTY),� és� további� el4relépésre�van�

szükség� ahhoz,� hogy� a� háborús� b3nökkel� kapcsolatban� magában� Horvátországban� zajló�

büntet4eljárásokat�és�tárgyalásokat�etnikai�elfogultság�nélkül�folytassák�le.�

������������������������������������������������������
124� Lásd�az�Egyesült�Államokkal,�Kanadával,�Japánnal,�Új;Zélanddal�és�a�tagjelölt�országokkal�folytatott�

emberi�jogi�trojka;konzultációkról�szóló�2.6.6.�fejezetet.�
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Horvátország�az�összes�fontosabb,�az�ENSZ�keretében�létrejött�vagy�egyéb�nemzetközi�emberi�jogi�

egyezményt� meger4sítette.� Végrehajtásukat� azonban� még� javítani� kell.� A� szociálisan� hátrányos�

helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek�

fragmentáltsága.�A�romák�még�mindig�nehéz�életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�

4ket.�

�

Az� Európai� Unió� ezért� a� stabilizációs� és� a� társulási� folyamat,� valamint� a� politikai� párbeszéd�

keretében,� a� csatlakozási� partnerség� alapján� és� az� elért� eredményekr4l� szóló� éves� jelentés� révén�

ezentúl�is�figyelemmel�kíséri�a�helyzetet.�

�

Macedónia�Volt�Jugoszláv�Köztársaság�esetében�a�Stabilizációs�és�Társulási�Tanács�2007.�július�

24;én�ülésezett,�és�áttekintette�a�stabilizációs�és�társulási�megállapodás�végrehajtását,�megállapítva,�

hogy�Macedónia�Volt�Jugoszláv�Köztársaság�a�megállapodásban�foglalt�kötelezettségei�közül�szinte�

valamennyit�teljesítette.�A�Tanács�üdvözölte�a�különböz4�területeken�zajló�jogalkotási�folyamatot,�

és�hangsúlyozta,�hogy�a�hatékony�végrehajtás�érdekében�alapvet4en�fontos�az�igazgatási�kapacitás�

er4sítése.�

�

2007� szeptemberében� a� miniszterelnök� és� az� elnök� helyreállította� az� ezen� két� állami� intézmény�

között�a�2006.�évi�választásokkor�megsz3nt�rendszeres�párbeszédet,�2007�végére�számos�területen�

fogadtak� el� jogszabályokat,� többek� közt� a� rend4rség� reformjával� kapcsolatos� három� központi�

jelent4ség3� törvényt.� Létrehozták� továbbá� az� uniós� integrációval� foglalkozó� nemzeti� tanácsot.� A�

kormány�és�az�ellenzék�négy�f4�politikai�pártjának�vezet4i�között�változó�id4közönként�párbeszédre�

került�sor.�

�

2008.�márciusban�az�Albán�Demokrata�Párt�(DPA)�kormányból�való�kilépésével�a�kormánykoalíció�

felbomlott.�Az�április� eleji�NATO;csúcson�Macedónia�Volt� Jugoszláv�Köztársaságot�biztosították�

afel4l,�hogy�a�NATO�elismeri�az�ország�elkötelezettségét�és�komoly�er4feszítéseit,�és�megállapodás�

született�arról,�hogy�amint�a�név�kérdésében�kölcsönösen�elfogadható�megoldás�születik,�az�ország�

felkérést�kap�a�NATO;hoz�való�csatlakozásra.�Az�azonnali�csatlakozásra�való�felkérés�elmaradása�

komoly� csalódást� okozott� Macedónia� Volt� Jugoszláv� Köztársaságban.� Közvetlenül� ezután� úgy�

döntöttek,�el4rehozott�választásokat�tartanak.�

�
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Ezekre� június� 1;jén� került� sor;� azokon� a� helyeken,� ahol� súlyos� szabálytalanságok� történtek,� a�

választást� június� 15;én,�majd� június� 29;én�megismételték.� 2008.� június�16;i� következtetéseiben� a�

Tanács� elítélte� az� er4szakos� incidenseket,� sajnálkozását� fejezte� ki� az� EBESZ/ODIHR� által�

megállapított� súlyos� szabálytalanságok� miatt,� és� felszólított� a� hatóságokat,� hogy� valamennyi�

bejelentett� incidenst� vizsgáljanak� ki� és� az� EBESZ/ODIHR� ajánlásaival� összhangban� tegyenek�

megfelel4� lépéseket.�A�Tanács� ismételten� leszögezte,�hogy�az�Európai�Unió� továbbra� is� szilárdan�

elkötelezett�a�Nyugat;Balkán�európai�perspektívája�mellett,�és�a�régió�országait�az�ehhez�szükséges�

feltételek�teljesítésére�ösztönözte.�

�

A�választásokat�követ4en� intenzív� tárgyalások�kezd4dtek�az�új�kormány�megalakításáról�az�elnök�

által� erre� kijelölt� személy� –� Nikola� Gruevski,� a� VMRO;DMPNE� vezet4je,� hivatalban� lév4�

miniszterelnök�–�vezetésével,�aki�19�más�párttal�összefogva�többséget�–�63�helyet�–�szerzett�a�120�

f4s�parlamentben.�

�

Macedónia� Volt� Jugoszláv� Köztársaság� meger4sítette� valamennyi� fontosabb,� az� ENSZ� keretében�

létrejött�és�egyéb�nemzetközi�emberi�jogi�egyezményt.�Végrehajtásukat�azonban�még�javítani�kell.�

A� szociálisan� hátrányos� helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és�

pénzügyi� keretek� fragmentáltsága.� A� romák� még� mindig� nehéz� életkörülmények� között� élnek,� és�

diszkrimináció�sújtja�4ket.�

�

Az� Európai� Unió� ezért� a� tárgyalási� folyamat� és� a� politikai� párbeszéd� keretében,� a� csatlakozási�

partnerség�alapján�és�az�elért�eredményekr4l�szóló�éves�jelentés�révén�ezentúl�is�figyelemmel�kíséri�

a�helyzetet.�

�

Törökországot�2007;ben�–�2008;ba�átnyúló�–�politikai�és�alkotmányos�válság�sújtotta.�

�
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A�politikai�reformot�illet4en�korlátozott�volt�az�el4relépés,�és�több�politikai�párt,�így�a�kormánypárt�

feloszlatását� is� indítványozták.� Ezen� a� téren� fontos� a� szükséges� reformok� és� végrehajtásuk�

folytatása.�Az� igazságügyi�és�közigazgatási� reformok,�valamint�a�korrupció�elleni�küzdelem�terén�

történtek� lépések,� de� további� er4feszítésekre� van� szükség.� Ami� a� polgári� és� a� katonai� szféra�

kapcsolatát�illeti,�a�2007;es�alkotmányos�válság�végkifejlete�meger4sítette�a�demokratikus�folyamat�

els4dlegességét,�de�a�hadsereg�továbbra�is�számottev4en�befolyásolja�a�politikai�életet.�A�kínzás�és�

a� rossz� bánásmód� tekintetében� további� odafigyelés� szükséges� a� kormány� kínzással� kapcsolatos�

zéró;tolerancia�elvének�a�betartásához.�Ami�a�véleménynyilvánítási�szabadságot� illeti,� továbbra� is�

indítanak�eljárást�nem�er4szakos�véleménynyilvánításért.�Kedvez4�fejlemény,�hogy�a�török�büntet4�

törvénykönyv� 301.� cikke,� amely� alapján� több� száz� ilyen� eljárást� indítottak,� módosításra� került.�

Azonban�egyéb�rendelkezéseket�is�módosítani�kell,�és�valamennyi�vonatkozó�jogszabályt�végre�kell�

hajtani� az� Emberi� Jogok� Európai� Egyezményével� és� az� Emberi� Jogok� Európai� Bíróságának�

joggyakorlatával�összhangban.�Ami�a�vallásszabadságot� illeti,�elfogadták�az�alapítványokról�szóló�

törvényt,� de� még� mindig� nem� alakították� ki� az� ahhoz� szükséges� jogi� keretet,� hogy� valamennyi�

vallási�közösség�de�jure�és�de�facto�is�indokolatlan�korlátozások�nélkül�m3ködhessen.�A�tolerancia�

légkörének�megteremtéséhez�is� további�er4feszítésekre�van�szükség.�Az�egyesülési�és�gyülekezési�

szabadság,�valamint�a�n4k�és�a�gyermekek� jogai� terén� történt�el4relépés,�de� további�er4feszítések�

szükségesek.�Alkalomszer3en�továbbra�is�el4fordul�a�nemi�hovatartozáson�alapuló�fizikai�zaklatás.�

Továbbra� is� hiányzik� a� jogszabályokból� a� konkrétan� a� nemi� hovatartozáson� alapuló�

megkülönböztetéssel� szembeni� védelem.� A� szakszervezetekkel� kapcsolatban� jogszabály;

módosításra�van�szükség,�a�kisebbségi�és�a�kulturális�jogokat�pedig�továbbra�is�korlátozzák.�

�

Törökország� számos� fontos,� az� ENSZ� keretében� létrejött� vagy� egyéb� nemzetközi� emberi� jogi�

egyezményt�meger4sített.�Végrehajtásukat�azonban�még� javítani�kell,�különösen�az�Emberi�Jogok�

Európai� Bírósága� ítéleteinek� végrehajtását.� A� szociálisan� hátrányos� helyzet3� személyeket� és�

kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek� fragmentáltsága.� A� romák� nehéz�

életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�4ket.�

�

Az� Európai� Unió� ezért� a� tárgyalási� folyamat� és� a� politikai� párbeszéd� keretében,� a� csatlakozási�

partnerség�alapján�és�az�elért�eredményekr4l�szóló�éves�jelentés�révén�ezentúl�is�figyelemmel�kíséri�

a�helyzetet.�

�
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A��yugat;Balkán�országai�a�stabilizációs�és�társulási�folyamat�(SAp)�részesei125.�A�stabilizációs�

és� társulási� folyamatban� való� el4rehaladás� el4feltétele� többek� között� a� demokratikus� alapelvek,� a�

jogállamiság,� az� emberi� jogok� és� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogai,� az� alapvet4�

szabadságok,� valamint� a� nemzetközi� jog� és� a� regionális� együttm3ködés� alapelveinek� tiszteletben�

tartása.�A�közösségi�támogatás�az�el4csatlakozási�támogatási�eszközön�(IPA)�keresztül�történik126.�

A� stabilizációs� és� társulási� folyamat� feltételrendszerének� betartását� az� eredményekr4l� szóló,� a�

Bizottság�által�készített�éves� jelentések� révén�ellen4rzik.�Az�eredményekr4l� szóló�következ4�éves�

jelentéseket�2008�novemberében�teszik�közzé.�

�

Az� EU� rendszeresen� folytat� megbeszéléseket� a� térség� országaival� emberi� jogi� kérdésekr4l.� A�

miniszteri� szint3� megbeszélések� színtere� a� Horvátországgal,� illetve� Macedónia� Volt� Jugoszláv�

Köztársasággal�létrehozott�Stabilizációs�és�Társulási�Tanács,�a�politikai�párbeszéd�keretében�tartott�

trojkaülések�és�a�miniszteri�szint3�EU–Nyugat;Balkán�fórum.�A�tisztvisel4i�szint3�megbeszélések�

kerete�Szerbia�és�Montenegró�esetében�a�„fokozott�állandó�párbeszéd”�(EPD),�Koszovó�esetében�a�

SAp� nyomon� követésének� mechanizmusa� (STM),� Bosznia;Hercegovina� esetében� a�

„reformfolyamat� nyomon� követése”� (RPM),� Albánia� esetében� pedig� az� „átfogó� munkacsoport”�

(Comprehensive�Task�Force).�

�

A�partnerségek127�mindegyik�országnak�útmutatást�adnak�a�további�európai� integrációhoz.�Rövid�

és� középtávú� prioritásokat� és� kötelezettségeket� határoznak� meg,� amelyeket� az� EU;hoz� való�

közelebb� kerülés� érdekében� teljesíteni� kell.� Ezeket� rendszeresen� frissítik.� Az� emberi� jogok� és� a�

kisebbségek�védelme�politikai�követelmény�ezekben�a�partnerségekben.�A�Nyugat;Balkán�országai�

úgy� követik� e� partnerségeket,� hogy� nemzeti� cselekvési� terveket� dolgoznak� ki� a� végrehajtásra,�

amelyek�egyrészt�egyértelm3�menetrendet�biztosítanak,�másrészt�jelzik�az�emberi�jogok�tiszteletben�

tartása� iránti� elkötelezettséget.� Az� EU� pénzügyi� támogatását� a� partnerségekben� megállapított�

prioritásokhoz�rendelik.�

�

������������������������������������������������������
125� Macedónia�volt�Jugoszláv�Köztársaság�tagjelölt�ország,�Bosznia;Hercegovina,�Montenegró,�Szerbia�és�

Albánia�pedig�lehetséges�tagjelölt�ország.�
126� HL�L�210.,�2007.7.31.,�82.�o.�
127� HL�L�42.,�2008.2.16.,�51.�o.�(csatlakozási�partnerség�Horvátországgal);�
� HL�L�80.,�2008.3.19.�(Európai�Partnerségek�Albániával,�Bosznia;Hercegovinával�és�Szerbiával,�

beleértve�az�1999.�június�10;i�1244.�sz.�ENSZ�BT;határozat�szerinti�Koszovót�is;�csatlakozási�
partnerség�Macedónia�Volt�Jugoszláv�Köztársasággal);��

� HL�L�20.,�2007.1.27.�(Európai�Partnerség�Montenegróval).�
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A�regionális�együttm3ködés�továbbra�is�létfontosságú�a�Nyugat;Balkán�hosszú�távú�stabilitásához,�

gazdasági�fejl4déséhez�és�megbékéléséhez,�valamint�a�SAp�egyik�feltételét�képezi.�A�SAp�feltételét�

képezi�továbbá�a�volt�Jugoszláviával�foglalkozó�nemzetközi�büntet=törvényszékkel�(ICTY)�való�

maradéktalan� együttm3ködés� is.� Ily� módon� a� SAp� a� már� megtörtént� emberi� jogi� jogsértésekkel�

foglalkozik.�Az�Európai�Unió�továbbra�is�támogatja�az�ICTY�munkáját,�amíg�az�be�nem�fejez4dik,�

feltételezhet4en�2010;ben.�

�

A� múltban� közös� álláspontokat� fogadtak� el,� amelyek� célja� az� volt,� hogy� a� menekül4� vádlottak�

vagyoni� eszközei� befagyasztásának� elrendelésével,� valamint� az� ICTY� által� vád� alá� helyezett�

személyeknek� az� igazságszolgáltatás� elkerülésében� segítséget� nyújtó� személyekkel� szembeni�

utazási� tilalom� elrendelésével� az� ICTY� célkit3zései� hatékony� végrehajtását� támogassák.� E� közös�

álláspontokat�rendszeresen�meghosszabbítják�és�frissítik.�

�

Az� Albániával� kötött� stabilizációs� és� társulási� megállapodást� 2006.� június� 12;én� írták� alá.� Az�

ideiglenes� megállapodásban� el4írt� kereskedelmi� rendelkezések� 2006.� december� 31;én� léptek�

hatályba.� 2008.� június� 30;ig� 19� uniós� tagállam� er4sítette� meg� a� stabilizációs� és� társulási�

megállapodást.�

�

2007� júliusában� az� alkotmánynak� megfelel4en� a� parlament� Bamir� Topi� személyében� új� elnököt�

választott,�elkerülve�ezzel�az�el4rehozott�választások�okozta�politikai�bonyodalmakat.�Ezt�követ4en�

a� f4bb� politikai� pártok� közötti� párbeszéd� fókuszába� azok� az� intézkedések� kerültek,� amelyek�

lehet4vé�tennék,�hogy�az�ország�felkérést�kapjon�a�NATO;hoz�való�csatlakozásra.�Ez�a�cél�a�2008.�

április� eleji� bukaresti� NATO;csúcson� teljesült,� amikor� Albánia� meghívást� kapott� a� szövetség�

soraiba.�

�

2008.� április� 1;jén� az� albán� parlament� alkotmánymódosításokat� fogadott� el,� többek� között� a�

választási� reformmal� kapcsolatban,� amelyet� a� legnagyobb� politikai� pártok� között� született�

megegyezésnek� köszönhet4en� nagy� többséggel� szavaztak� meg.� A� kisebb� politikai� pártok� ezen�

változások� némelyikével� kapcsolatban� népszavazást� követeltek.� A� parlament� a� választási� reform�

végrehajtása� érdekében� választási� kódexen� dolgozik.� A� véleménynyilvánítási� szabadságot�

garantálja�az�alkotmány,�de�számos�médiaorgánum�politikai�és�gazdasági�érdekeknek�van�alávetve.�

Albánia� a� legtöbb� fontos,� az� ENSZ� keretében� létrejött� vagy� egyéb� nemzetközi� emberi� jogi�

egyezményt� meger4sítette.� Végrehajtásukat� azonban� még� javítani� kell.� A� szociálisan� hátrányos�

helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek�

fragmentáltsága.�A�romák�még�mindig�nehéz�életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�

4ket.�
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Az� EU� a� stabilizációs� és� társulási� folyamat� keretében,� az� európai� partnerség� alapján� és� az� elért�

eredményekr4l� szóló� éves� jelentés� révén� továbbra� is� figyelemmel� kíséri� az� albániai� emberi� jogi�

helyzetet,�és�különösen�a�szociálisan�hátrányos�helyzet3�csoportok�és�a�kisebbségek�helyzetét.�

�

Az� EU� 2008.� június� 16;án� stabilizációs� és� partnerségi� megállapodást,� valamint� ideiglenes�

megállapodást� írt� alá�Bosznia;Hercegovinával,� miután� elismerte,� hogy� számos� kulcskérdésben� –�

így�a�rend4rségi�reformban�és�az�ICTY;vel�való�együttm3ködésben�–�számottev4�el4relépés�történt.�

A� Tanács� következtetéseiben� üdvözölte� a� megállapodás� aláírását,� és� kifejezte,� hogy� várakozással�

tekint� a� Bosznia;Hercegovinával� való� együttm3ködés� elé.� Az� igazi� feladatot� az� aláírt�

megállapodások�megfelel4� –� hosszú� távú� és� hatékony�–� végrehajtása� jelenti.�A�Tanács� ezért� arra�

ösztönözte� a� bosznia;hercegovinai� politikai� er4k� mindegyikét,� hogy� er4feszítéseiket� egyesítve�

szilárd�eltökéltséggel� folytassák�az�európai�partnerség�által�meghatározott�prioritásokat� tartalmazó�

reformprogramjukat.�

�

A� 2008.� október� 5;i� helyhatósági� választások� fontos� politikai� megmérettetést� jelentenek� majd� az�

ország�számára,�amely�vizsgált�id4szakunk�során�a�politikai�stagnálás�nehéz�id4szakát�élte�meg,�ami�

a�reformfolyamatot�is�jelent4sen�hátráltatta.�

�

Bosznia;Hercegovina� az� összes� fontosabb,� az� ENSZ� keretében� létrejött� vagy� egyéb� nemzetközi�

emberi� jogi� egyezményt� meger4sítette.� Végrehajtásukat� azonban� még� javítani� kell.� A� szociálisan�

hátrányos� helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek�

fragmentáltsága.�A�romák�még�mindig�nehéz�életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�

4ket.�

�

Az�EU�ezért�a�stabilizációs�és�társulási�folyamat�keretében,�az�európai�partnerség�alapján�és�az�elért�

eredményekr4l� szóló� éves� jelentés� révén� továbbra� is� figyelemmel� kíséri� a� bosznia;hercegovinai�

emberi� jogi� helyzetet,� és� különösen� a� szociálisan� hátrányos� helyzet3� csoportok� és� a� kisebbségek�

helyzetét.�

�

Montenegró� 2007� októberében� stabilizációs� és� társulási� megállapodást� írt� alá� az� EU;val.� E�

megállapodás� tagállamok� általi� meger4sítéséig� 2008.� január� 1;jén� ideiglenes� megállapodás� lépett�

hatályba.�

�
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Montenegróban� a� 2007;es� év� legnagyobb� belpolitikai� eseménye� az� új� alkotmány� október� 19;i�

elfogadása�volt.�Az�alkotmányba�belefoglalták�az�Európa�Tanácsnak�és�a�Velencei�Bizottságnak�az�

emberi� jogok� és� a� szabadságjogok,� többek� között� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogainak�

magas�szint3�védelmével�kapcsolatban�megfogalmazott�ajánlásait.�A�függetlenné�válást�követ4�els4�

választásokon� hatalomra� jutott� miniszterelnök,� Zeljko� Sturanovic,� 2008.� január� végén� lemondott.�

Február� 29;én� a� montenegrói� parlament� ötödik� ízben� választotta� meg� Milo� Djukanovicot�

miniszterelnöknek.�A�következ4� rendes� parlamenti� választásokra� 2009� szeptemberében� kerül� sor.�

Április�6;án�Filip�Vujanovicot�ismét�elnökké�választották.�

�

Montenegró� a� legtöbb� fontos,� az� ENSZ� keretében� létrejött� vagy� egyéb� nemzetközi� emberi� jogi�

egyezményt� meger4sítette.� Végrehajtásukat� azonban� még� javítani� kell.� A� szociálisan� hátrányos�

helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek�

fragmentáltsága.�A�romák�még�mindig�nehéz�életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�

4ket.�

�

Az�EU�ezért�a�stabilizációs�és�társulási�folyamat�keretében,�az�európai�partnerség�alapján�és�az�elért�

eredményekr4l�szóló�éves�jelentés�révén�továbbra�is�figyelemmel�kíséri�a�montenegrói�emberi�jogi�

helyzetet,�és�különösen�a�szociálisan�hátrányos�helyzet3�csoportok�és�a�kisebbségek�helyzetét.�

�
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Szerbiában�a�jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�során�elnökválasztásra�(február�3.),�majd�parlamenti�

választásokra� (május� 11.)� került� sor.� A� választásokat� megel4z4� id4szak� Koszovó� biztonsága�

szempontjából�is�érzékeny�id4szak�volt�Szerbiában,�de�nem�történtek�incidensek:�Koszovóban�is�sor�

került� szerb� választásokra,� melyek� rendben� és� incidensek� nélkül� zajlottak.� Az� ENSZ� koszovói�

missziója� (UNMIK)� e� választásokat� törvényellenesnek� min4sítette.� Az� UNMIK� nevezetesen� úgy�

vélte,� hogy� a� szerb� helyhatósági� választások� tartása� Koszovó� területén� nem� áll� összhangban� az�

UNMIK;nak� az� 1244� (1999)� határozat� szerinti� hatáskörével� és� megbízatásával,� és� ezért� annak�

megfigyelésére� nem� jogosult.� A� május� 11;i� parlamenti� választásokat� a� Tadic� elnök� vezette�

Demokrata�Párt�(DS)�nyerte,�amely�a�Radikális�Pártot�megel4zve�az�új�parlament�legnagyobb�pártja�

lett.�A�stabilizációs�és�társulási�megállapodás�április�29;i�aláírása�és�az�EU�által�tett�egyéb�kedvez4�

intézkedések�jelent4s�hatással�voltak�a�szavazókra.�A�Tanács�úgy�határozott,�hogy�a�stabilizációs�és�

társulási� megállapodás� meger4sítési� eljárásai� akkor� fognak� elkezd4dni,� miután� a� Tanács�

egyhangúlag� úgy� határozott,� hogy� a� Szerb� Köztársaság� teljes� mértékben� együttm3ködik� a� volt�

Jugoszláviával�foglalkozó�nemzetközi�büntet4törvényszékkel�(ICTY).�A�bizottsági�javaslat�alapján�

a� Tanács� úgy� határozott,� hogy� a� Szerb� Köztársasággal� kötött� ideiglenes� megállapodás�

végrehajtására� akkor� kerül� sor,� miután� a� Tanács� egyhangúlag� úgy� határozott,� hogy� a� Szerb�

Köztársaság�teljes�mértékben�együttm3ködik�az�ICTY;vel.�

�

Hosszas� tárgyalásokat� követ4en� az� EU;párti� tömörülés� végül� koalícióra� tudott� lépni� a� korábban�

Milosevic�által�vezetett�Szocialista�Párttal� (SPS),�és�az�új�kormányt�–�melynek�élére�a�demokrata�

párti� Mirko� Cvetkovic,� korábbi� pénzügyminiszter� került� –� a� Parlament� július� 7;én� elfogadta.� A�

választások� végeredménye� és� az� EU;párti� tömörülés� vezette� új� kormány� megalakulása�

egyértelm3en� jelezte,�hogy�Szerbia�népét�a�gazdasági�és� a� társadalmi�problémák� jobban�érdeklik,�

mint�Koszovó.�

�

Szerbia� a� legtöbb� fontos,� az� ENSZ� keretében� létrejött� vagy� egyéb� nemzetközi� emberi� jogi�

egyezményt� meger4sítette.� Végrehajtásukat� azonban� még� javítani� kell.� A� szociálisan� hátrányos�

helyzet3� személyeket� és� kisebbségeket� kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� és� pénzügyi� keretek�

fragmentáltsága.�A�romák�még�mindig�nehéz�életkörülmények�között�élnek,�és�diszkrimináció�sújtja�

4ket.�

�

Az�EU�ezért�a�stabilizációs�és�társulási�folyamat�keretében,�az�európai�partnerség�alapján�és�az�elért�

eredményekr4l� szóló� éves� jelentés� révén� továbbra� is� figyelemmel� kíséri� a� szerbiai� emberi� jogi�

helyzetet,�és�különösen�a�szociálisan�hátrányos�helyzet3�csoportok�és�a�kisebbségek�helyzetét.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 142�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Vizsgált� id4szakunk� alatt� a� Nyugat;Balkán� térségének� legfontosabb� politikai� eseménye� Koszovó�

függetlenségének� 2008.� február� 17;i� kikiáltása� volt.� A� Tanács� február� 18;i� következtetéseiben�

megállapította,�hogy�„a�tagállamok�–�nemzeti�gyakorlatukkal�és�a�nemzetközi�joggal�összhangban�–�

maguk� határoznak� a� Koszovóhoz� f3z4d4� kapcsolatukról”.� Ennek� alapján� e� jelentés� elkészültének�

id4pontjáig� huszonegy� tagállam� ismerte� el� Koszovó� függetlenségét.� Ezek� a� tagállamok� a�

következ4k:� Franciaország,� Egyesült� Királyság,� Németország,� Lettország,� Dánia,� Észtország,�

Olaszország,� Luxemburg,� Belgium,� Lengyelország,� Ausztria,� Írország,� Svédország,� Hollandia,�

Szlovénia,�Finnország,�Magyarország,�Bulgária,�Litvánia,�Csehország�és�Málta.�

�

A� február� 18;i� tanácsi� következtetésekben� a� Tanács� ismételten� meger4sítette� „a� Nyugat;Balkán�

európai� perspektívájának� teljes� kör3� és� hatékony� támogatása� melletti� elkötelezettségét”,� és� arra�

kérte� „a�Bizottságot,� hogy�közösségi� eszközök� segítségével�mozdítsa� el4� a� gazdasági� és� politikai�

fejl4dést,� és� az� ilyen� irányú� haladás� érdekében� javasoljon� konkrét� intézkedéseket� a� tágabb� régió�

számára”.�

�

A� függetlenség� kikiáltását� Szerbia� és� a� koszovói� szerbek� határozottan� elutasították,� és� Szerbia�

válaszul�növelte�befolyását�a�szerb�többség3�területeken,�különösen�Észak;Koszovóban,�Mitrovica�

körül.� Néhány� er4szakos� incidensre� is� sor� került:� Belgrádban� zavargások� törtek� ki,� melyek� a�

Koszovót�elismer4�államok�nagykövetségei�ellen�irányultak;�Koszovó�és�Szerbia�északi�határán�két�

vámellen4rz4�pontot�felgyújtottak,�Észak;Mitrovicában�pedig�elfoglalták�a�bíróság�épületét,�melyet�

kés4bb� az� UNMIK� visszafoglalt;� az� ennek� során� kirobbant� zavargásokban� ketten� életüket�

vesztették.� Az� etnikai� csoportok� közötti� incidenseket� –� melyek� a� jelenlegi� politikai� légkörben�

eszkalálódhatnak�–�mindeddig�legnagyobbrészt�sikerült�elkerülni.�

�

Koszovó� 2008.� április� 9;én� új� alkotmányt� fogadott� el,� amely� megfelel� a� Martti� Ahtisaari� ENSZ;

követ� irányításával� kidolgozott,� Koszovó� jogállására� vonatkozó� átfogó� rendezési� javaslatnak,� és�

garantálja�az�emberi�jogok�és�a�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogainak�magas�szint3�védelmét.�

Június� 15;én� lépett� hatályba� egy� 41� törvényb4l� álló� csomaggal� együtt,� a� rendezési� javaslat� XII.�

mellékletében� foglaltaknak� megfelel4en.� Az� EU� elkötelezett� az� iránt,� hogy� koszovói�

szerepvállalását� meger4sítse,� különösen� az� EULEX� (jogállamisági� EBVP;misszió)� révén.� Az�

emberi�és�közösségi�jogok�védelme�e�szerepvállalás�kulcsfontosságú�prioritását�képezi.�

�
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A�szociálisan�hátrányos�helyzet3�személyeket�–�például�a�fogyatékkal�él4ket�–�és�a�kisebbségeket�

kedvez4tlenül� érinti� a� jogi� keret� nem� megfelel4� végrehajtása� és� különösen� kedvez4tlenül� érinti� a�

gyenge� gazdaság.� A� romák� még� mindig� nehéz� életkörülmények� között� élnek,� és� diszkrimináció�

sújtja�4ket.�

�

Az� EU� a� stabilizációs� és� társulási� folyamat� keretében,� az� európai� partnerség� alapján� és� az� elért�

eredményekr4l�szóló�éves�jelentés,�valamint�a�kölcsönös�értékelési�mechanizmus�révén�továbbra�is�

figyelemmel�kíséri�a�koszovói�emberi�jogi�helyzetet,�és�különösen�a�szociálisan�hátrányos�helyzet3�

csoportok�és�a�kisebbségek�helyzetét.�

�

6.2.� Az�európai�szomszédságpolitika�(E�P)�

�

Azerbajdzsán,�Grúzia�és�Örményország�

�

A� három� partnerségi� és� együttm3ködési� megállapodás� által� létrehozott� intézményi� struktúrák�

keretében� és� a� három� európai� szomszédságpolitikai� cselekvési� tervben� meghatározott� cselekvési�

prioritásokon� belül� az� EU� folytatta� az� emberi� jogokról� szóló� rendszeres� párbeszédet�

Örményországgal,�Azerbajdzsánnal�és�Grúziával.�A�megbeszélésekre�2007�szeptemberében�az�

EU–Örményország,� EU–Azerbajdzsán� és� EU–Grúzia� Együttm3ködési� Bizottságban,� 2008�

júniusában�az�EU–Örményország�és�az�EU–Azerbajdzsán�Együttm3ködési�Bizottságban,�valamint�

2007.�október�16;án�a�három�országgal� létrehozott�Együttm3ködési�Tanácsban�került� sor.�Az�EU�

külügyminiszteri� trojka� misszió� 2008.� február� 4–6;i� dél;kaukázusi� látogatása� során� szintén�

megvitattak�emberi�jogi�kérdéseket.�

�
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A� három� dél;kaukázusi� ország� számára� létrehozott,� 2006� novemberében� elfogadott� európai�

szomszédságpolitikai� cselekvési� tervek� végrehajtása� már� második� éve� folyik.� Az� európai�

szomszédságpolitikai�cselekvési�tervek�keretében�mindkét�fél�elfogadta,�hogy�közös�értékeik�–�azaz�

az� emberi� jogok,� az� alapvet4� szabadságok,� a� demokrácia,� a� jogállamiság,� a� felel4sségteljes�

kormányzás�és�a�nemzetközi�jog�tiszteletben�tartása�–�alapján�szorosabb�politikai�együttm3ködést�és�

párbeszédet� kell� kialakítani.�A�három� európai� szomszédságpolitikai� cselekvési� terv� tartalmaz� egy�

külön�szakaszt,�amely�az�emberi�jogokról�és�alapvet4�szabadságokról�szól,�és�konkrét�végrehajtandó�

intézkedéseket�foglal�magában.�2008�áprilisában�a�Bizottság�áttekintette�az�összes�ENP;országnak�a�

cselekvési� terv� végrehajtásában� elért� el4relépését,� többek� között� az� emberi� jogok� és� a�

demokratizálódás�terén128.�

�

A�demokrácia�és�a�jogállamiság�még�távolról�sem�nevezhet4�szilárdnak�a�Dél;Kaukázusban,�amint�

ezt� a� 2007� végén� és� 2008;ban� felmerült� nehézségek� is� mutatják.� Aggályok� merültek� fel� a� 2008.�

január� 5;i� grúziai� el4rehozott� elnökválasztás� és� a� május� 21;i� parlamenti� választások,� valamint� a�

2008.�februári�örményországi�elnökválasztás�kapcsán�is.�A�jelentésben�tárgyalt�id4szak�során�az�EU�

szorosan�nyomon�követte�az�emberi�jogi�helyzetet�a�három�országban.�

�

Örményországban�a�február�19;i�elnökválasztást�tüntetések,�valamint�az�ellenzéki�tiltakozók�és�a�

rend4ri�er4k�közti�összecsapások�követték�Jerevánban,�melyek�során�többen�meghaltak,�nagyszámú�

ellenzéki� aktivistát� 4rizetbe� vettek,� majd� kihirdették� a� szükségállapotot.� Az� EU� többször� is�

felszólított� a� politikai� tevékenységük� miatt� letartóztatott� személyek� szabadon� bocsátására,� a�

politikai� párbeszéd�újrakezdésére,� a� gyülekezési� szabadság� teljes�kör3�visszaállítására,� valamint� a�

március� 1;jei� események� független� kivizsgálására.� Sargsian� elnök� nyilvánosan� kifejezte� a�

bizalomépítés�és�a�reformok�el4mozdítása�iránti�szándékát,�és�arra�kérte�az�EU;t,�hogy�küldjön�egy�

kis� létszámú� szakért4i� csoportot,� amely� az� elnöki� hivatalban� és� a� kulcsfontosságú�

minisztériumokban� m3ködve� tanácsot� adna� a� reformok� legf4bb� területeivel� kapcsolatban,� és�

segítené� a� kormányt� a� legfontosabb� –� többek� között� a� demokráciával� és� az� alapvet4� jogokkal�

kapcsolatos�–�reformok�végrehajtásának�felgyorsításában.�

�

������������������������������������������������������
128� A�Bizottság�munkadokumentuma�„Az�európai�szomszédságpolitika�2007.�évi�végrehajtása”�cím3,�az�

Európai�Parlamentnek�és�a�Tanácsnak�szóló�bizottsági�közleményhez�(lásd�az�eredményekr4l�szóló�
országspecifikus�jelentéseket:�http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm)�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 145�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Azerbajdzsánban�az�általános�emberi�jogi�helyzet�továbbra�is�rendkívül�problémás.�Az�ellenzékre�

nyomást�gyakorolnak,�a�független�médiát�és�több�újságírót�pedig�zaklatnak,�fizikailag�bántalmaznak�

és�megkérd4jelezhet4�vádakkal�elítélnek.�A�köztisztvisel4k�által� független�újságírók�ellen� indított�

becsületsértési� perek� száma� jelent4sen� megszaporodott.� Bár� az� azeri� hatóságok� 2007� végén� több�

újságírót�amnesztiában�részesítettek,�néhányan�továbbra�is�börtönben�vannak�még.�

�

2007.� július�20;án� és�21;én� az�EU�dél;kaukázusi�különleges�képvisel4je� és� a� f4titkár/f4képvisel4�

emberi� jogi� különleges� megbízottja� közös� utazást� tettek� Bakuban,� melynek� középpontjában� az�

emberi� jogok� és� a�média� szabadságának�kérdése� állt.�Faina�Kungurova� emberijog;véd4�és�három�

újságíró�ügyében�2007.�december�19;én�Bakuban�demars�átadására�került�sor.�

�

Az� EU� Örményország� és� Azerbajdzsán� esetében� is� úgy� döntött,� hogy� rendszeres� emberi� jogi�

párbeszédet� folytat� egyrészt� az� örmény,� illetve� azeri� hatóságok� és� a� jereváni,� illetve� bakui�

misszióvezet4k�közötti�helyszíni�találkozók,�másrészt�rendszeres�EU;trojka�látogatások�formájában.�

Az� EU� arról� is� döntött,� hogy� Grúziával� is� rendszeres� emberi� jogi� párbeszédet� indít� az� EU;trojka�

szintjén.�

�

Grúziában�az�elnökválasztás�körüli�események�és�a�szükségállapot�bevezetése�2007�novemberében�

komoly� aggályokat� vetett� fel� az� emberi� jogok� helyzetével� kapcsolatban.� A� szükségállapot�

bevezetését�követ4en�2007�végén�az�EU�dél;kaukázusi�különleges�képvisel4je�együttm3ködött�az�

EBESZ� médiaszabadsággal� foglalkozó� képvisel4jével� annak� érdekében,� hogy� megteremtsék� a�

feltételeket�a�bezárt� Imedi�TV�újbóli�megnyitásához.�Az�EUKK�el4segítette�továbbá�annak�a�grúz�

újságírókból�és�értelmiségiekb4l�álló�csoportnak�létrehozását,�amelynek�feladata�–�Adam�Michnik�

lengyel� újságíró� felügyelete� alatt� –� az� ország� médiahelyzetének� felmérése� és� értékelése.� Ezt� a�

kezdeményezést� a� politikai� élet� valamennyi� résztvev4je� kedvez4en� fogadta.� A� stabilitási� eszköz�

keretében� az� EU� 2008� áprilisában� a� grúziai� parlamenti� választások� el4készítését� támogató�

programot�fogadott�el.�A�program�részei:�a�támogató�személyzet�(közvetít4k�és�oktatók),�valamint�a�

helyi,�kerületi�és�központi�választási�bizottságok�személyzetének�képzése;�a�szavazók�tájékoztatása;�

az� NGO;kat� képvisel4� számos� választási� megfigyel4� támogatása,� valamint� párhuzamos�

szavazatösszesítés�a�választások�napján.�A�program�választás�utáni�elemeit�–�úgymint�a�vonatkozó�

jogszabályok� javításával� kapcsolatos� tanácsadás,� a� választások� megszervezése� és� a� szavazók�

tájékoztatása�a�kisebbségek�által�lakott�területeken�–�a�Bizottság�jelenleg�hajtja�végre.�
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Az� EBESZ/ODIHR;vezette� nemzetközi� választási� megfigyel4� misszió� a� 2008.� május� 21;i�

parlamenti� választásokra� vonatkozó� el4zetes� véleményében� kijelentette,� hogy� „a� plurális�

médiakörnyezet�dacára�a�legtöbb�médiaorgánumot�továbbra�is�er�sen�befolyásolja�a�tulajdonosa�és�

a�politikai�támogatói”.�

�

A�jog�érvényesülésével,�a�szabadsággal�és�a�biztonsággal�foglalkozó�EU–Grúzia�albizottság�2008.�

április� 30;án� tartotta� els4� ülését.� Mindkét� fél� egyetértett� azzal,� hogy� az� albizottság� üléseihez�

kapcsolódóan�rendszeres�informális�emberi�jogi�párbeszédre�van�szükség�a�trojka�keretében.�

�

A� 2007� elején� Grúziába� indított� uniós� tényfeltáró� misszió� bizalomépít4� intézkedési� csomagot�

(CBM)�javasolt.�Az�intézkedési�csomag�grúziai�és�a�konfliktuszónákban�való�végrehajtása�röviddel�

azután� kezd4dött,� hogy� valamennyi� féllel� konzultáltak,� és� különösen� azután,� hogy� Grúzia� 2007�

júliusában� hozzájárult� a� javasolt� csomaghoz.� A� csomag� a� grúziai� kisebbségekhez� tartozó�

valamennyi� személy� jogainak� védelmére� vonatkozó� intézkedéseket� tartalmaz,� a� Grúzia� szakadár�

régióiban�él4�etnikai�kisebbségekre�gyakorolt�lehetséges�pozitív�hatásuk�miatt.�„Az�Európai�Unió�és�

a� grúziai� konfliktusrendezés”� tárgyú� 2007.� októberi,� valamint� a� „Kisebbségvédelem� Grúziában”�

tárgyú�2007.�novemberi� szeminárium,�amelyen�grúziai�–�mindkét�konfliktusos� területr4l�érkez4�–�

független�szakért4k�és�a�civil�társadalom�képvisel4i�vettek�részt,�hozzájárult�e�cél�eléréséhez.�

�

A�Moldovai�Köztársaság129�

�

A�2005�februárjában�elindított�EU–Moldova�szomszédságpolitikai�cselekvési�terv�tartalmaz�egy,�a�

demokráciáról,� a� jogállamiságról,� az� emberi� jogokról� és� alapvet4� szabadságokról� szóló� szakaszt.�

Noha�a�cselekvési�terv�kezdeti�hároméves�szakasza�2008�februárjában�véget�ért,�az�EU�és�Moldova�

megállapodott� arról,� hogy� fenntartja� a� cselekvési� tervet� mint� a� reformfolyamatot� er4sít4� eszközt.�

2008� áprilisában� a� Bizottság� áttekintette� Moldovának� a� cselekvési� terv� végrehajtásában� elért�

el4relépését,�többek�között�az�emberi�jogok�és�a�demokratizálódás�terén130.�

�

������������������������������������������������������
129� A�Moldovai�Köztársaságra�a�továbbiakban�„Moldova”;ként�hivatkozunk.�
130� Jelentés�az�elért�eredményekr4l,�Moldova,�2007�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 147�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Bár�Moldova� tett� lépéseket� annak�érdekében,�hogy� jogszabályait�összhangba�hozza� az� európai� és�

nemzetközi� normákkal� –� például� a� gyülekezési� jogról� progresszív� törvényt� fogadott� el� –� további�

er4feszítésekre� van� szükség� különösen� e� jogszabályok� végrehajtását� és� betartatását� illet4en.� Még�

mindig�aggodalomra�ad�okot�a�média�korlátozott�szabadsága�és�pluralizmusa,�valamint�az,�hogy�az�

igazságszolgáltatás� függetlensége� még� nem� garantált.� A� büntetés;végrehajtó� szervek� fogva�

tartottakkal�szembeni�rossz�bánásmódja�pedig�továbbra�is�probléma.�

�

Az�EU;Moldova�Együttm3ködési�Tanács�2008.�májusi�ülésén�megvitatott�legfontosabb�kérdések�az�

emberi� jogok,� a� jogállamiság,� a� média� szabadsága� és� a� Dnyeszteren� túli� régió� konfliktusának�

rendezése� voltak.� Az� EU� hangsúlyozta,� hogy� ezeken� a� területeken� további� bels4� reformokra� van�

szükség,� valamint� kiemelte� azt� is,� hogy� a� 2009� tavaszán� megtartandó� parlamenti� választásokat� a�

nemzetközi�normáknak�megfelel4en�kell�el4készíteni�és�lebonyolítani.�

�

A� jog� érvényesülésével,� a� szabadsággal� és� a� biztonsággal� foglalkozó� EU–Moldova� albizottság�

2007.� szeptember� 19;i� brüsszeli� ülésén� részletesen� megvizsgáltak� bizonyos� emberi� jogi� és�

jogállamisági�kérdéseket.�

�

Az� Európai� Unió� moldovai� különleges� képvisel4je� rendszeresen� megvitatta� az� emberi� jogokkal�

kapcsolatos� kérdéseket� más� EU� különleges� képvisel4kkel� (EUKK).� Az� EUKK� egyik� chisinaui�

tanácsadója�az�EUKK�emberi� jogi�kapcsolattartójaként�m3ködött,�figyelemmel�kísérte�a�moldovai�

emberi�jogi�helyzetet�és�hozzájárult�az�EUKK�e�téren�végzett�munkájához.�

�

A� Bizottság� az� Európa� Tanács� és� az� EBESZ� képvisel4ivel� együtt� két� emberi� jogi� szakért4i�

találkozót�szervezett�valamennyi�érintett�moldovai�minisztérium�és�szolgálat,�a�moldovai�parlament�

és� a� moldovai� ombudsman� képvisel4ivel,� hogy� részletesen� megvitassák,� Moldovának� milyen�

konkrét� intézkedéseket� kell� tennie� az� EU–Moldova� európai� szomszédságpolitikai� cselekvési� terv�

vonatkozó�szakaszainak�végrehajtása�érdekében.�

�
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A� f4titkár/f4képvisel4� emberi� jogi� személyes� megbízottja� részt� vett� az� Európai� Bizottság� és� a�

moldovai� kormány� által� a� fekete;tengeri� szinergiához� kapcsolódóan� szervezett,� 2008.� májusi�

chisinaui�konferencián,�melynek� témája�a�média�szabadsága�volt131.�A�megbízott� látogatása�során�

Raisa� Apolischii;vel,� a� moldovai� ombudsmannal,� valamint� Stefan� Secareanu;val,� a� moldovai�

parlament�emberi�jogi�bizottságának�elnökével�is�találkozott.�

�

Ukrajna�

�

A� 2005� februárjában� elindított� EU–Ukrajna� cselekvési� terv� tartalmaz� egy,� a� demokráciáról,� a�

jogállamiságról,�az�emberi� jogokról�és�alapvet4�szabadságokról�szóló�szakaszt.�Noha�a�cselekvési�

terv� kezdeti� hároméves� szakasza� 2008� februárjában� véget� ért,� az� EU� és� Ukrajna� megállapodott�

arról,� hogy� maximum� egy� évre� meghosszabbítja� a� cselekvési� tervet,� amely� a� reformfolyamat�

kulcsfontosságú� eszköze.�2008�áprilisában�a�Bizottság� áttekintette�Ukrajnának�az�ENP�cselekvési�

terv� végrehajtásában� elért� el4relépését,� többek� között� az� emberi� jogok� és� a� demokratizálódás�

terén132.�

�

A�2004�végi�narancsos�forradalom�óta�Ukrajna�jelent4s�mértékben�demokratizálódott,�különösen�a�

média� szabadsága� és� a� civil� társadalom� megteremtése� tekintetében.� Számos� független� média�

orgánum�m3ködik,�és�nagyon�élénk�a�nemkormányzati�szervezetek�tevékenysége.�Az�országban�a�

forradalom�óta�két�parlamenti�választásra�is�sor�került,�2006�márciusában�és�2007�szeptemberében,�

amelyek�alapvet4en�megfeleltek�a�nemzetközi�normáknak.�

�

Mindazonáltal�Ukrajnának�még�sok�kihívással�kell�szembenéznie,�különösen�az�igazságszolgáltatás�

függetlenségével�és�pártatlanságával�és�a�bírósági�rendszer�hatékony�m3ködésével�kapcsolatban.�Az�

EU�aggodalmának�adott�hangot�továbbá�a�büntetés;végrehajtó�szervek�fogva�tartottakkal�szembeni�

rossz� bánásmódja� miatt.� Az� etnikai� és� vallási� kisebbségekkel,� valamint� a� menedékkér4kkel�

szembeni�rasszista�támadások�számának�növekedése�is�aggodalomra�ad�okot.�Az�EU�az�Ukrajnával�

tartott�találkozókon�következetesen�felvetette�ezeket�a�kérdéseket.�

�

������������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm�
132� Jelentés�az�elért�eredményekr4l,�Ukrajna,�2007�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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A�jog�érvényesülésével,�a�szabadsággal�és�a�biztonsággal�foglalkozó�EU–Ukrajna�albizottság�2008.�

április� 9;i,� Kijevben� ülésén� részletesen� megvizsgáltak� bizonyos� emberi� jogi� és� jogállamisági�

kérdéseket.�

�

Belarusz�

�

Belaruszban�az�emberi�jogi�helyzet�továbbra�sem�kielégít4,�ami�kizárja�az�ENP;ben�való�teljes�kör3�

részvétel� lehet4ségét.�Az�EU�továbbra� is�nyitott� a�Belarusszal�való�megbeszélésekre,�beleértve�az�

ENP;n�keresztüli�megbeszéléseket�is,�amint�Belarusz�konkrét�lépéseket�tesz�a�demokratizálódás,�az�

emberi�jogok�tiszteletben�tartása�és�a�jogállamiság�felé.�

�

Ezt� az� üzenetet� hangsúlyozza� a� Bizottság� „Mit� tehet� az� EU� Belaruszért?”� c.� kiadványa� is.� E�

dokumentum�körvonalazza�azokat�a�lépéseket,�melyeket�Belarusznak�a�demokratizálódás,�az�emberi�

jogok�tiszteletben�tartása�és�a�jogállamiság�érdekében�meg�kellene�tennie,�valamint�felvázolja,�hogy�

milyen� el4nyökkel� járhat� az� európai� szomszédságpolitika� az� ország� és� lakói� számára.� A� jobb�

Belarusz–EU�kapcsolatok�lehet4ségeit�és�követelményeit�az�EU�elnöksége,�a�Bizottság�és�a�KKBP�

f4képvisel4jének�kapcsolattartói�–�többek�között�a� trojka�keretében�–�következetesen�felvetették�a�

belarusz�hatóságoknak.�

�

Belaruszban� továbbra� is� vannak� politikai� foglyok,� valamint� folyamatosan� zaklatják� a� civil�

társadalom� képvisel4it� és� az� ellenzéki� aktivistákat.� A� belaruszi� média� szabadsága� még� mindig� is�

komoly� aggodalomra� ad� okot,� különösen� a� tömegtájékoztatásról� szóló� új� törvény� elfogadása� óta,�

amely� tovább� korlátozza� a� belarusz� médiát,� többek� közt� az� internetes� médiát� is,� és� nem� veszi�

figyelembe�az�EBESZ�médiaszabadsággal�foglalkozó�képvisel4jének�ajánlásait.�Az�EU�továbbra�is�

támogatja� a� Belaruszban� m3köd4� független� médiaforrásokat� és� a� szomszédos� országokból�

Belaruszba�sugárzott�rádió;�és�televízióadásokat.�

�
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2008� elején� pozitív� lépésekre� került� sor:� Aliaksandr� Kazulin� korábbi� ellenzéki� elnökjelölt�

kivételével�valamennyi�politikai�foglyot�szabadon�bocsátották.�Március;áprilisban�azonban�a�rezsim�

ismét� keményebben� kezdett� fellépni,� ennek� legf4bb� jele� az� volt,� hogy� Andrei� Kimet� és� Sergei�

Parsyukevichet� egy� 2008.� januári� nem� engedélyezett� tüntetéssel� kapcsolatos� állítólagos�

tevékenységükért� elítélték.�A�belarusz� hatóságokkal� való� kapcsolataiban� az�EU�által� hangoztatott�

egyik� legf4bb� kérés� továbbra� is� az,� hogy� bocsássák� szabadon� valamennyi� politikai� foglyot,� és�

vessenek�véget�az�ellenzék�és�a�civil�társadalom�képvisel4i�letartóztatásának�és�zaklatásának.�

�

Mivel�Belaruszban�nem�történt�jelent4s�el4relépés�a�demokratizálódás�felé,�2008�áprilisában�az�EU�

megújította� a� demokratikus� jogok� megsértéséért,� különösen� a� 2006.� márciusi� alapvet4�

hiányosságokat� mutató� elnökválasztásért� felel4s� belarusz� tisztségvisel4k� elleni� korlátozó�

intézkedéseit.� A� határozatot� kísér4� közös� nyilatkozatban� a� Tanács� és� a� Bizottság� megállapította,�

hogy� a� korlátozó� intézkedések� felülvizsgálata� szempontjából� különösen� fontosnak� tartják� a�

küszöbön� álló� (szeptember� 28;i)� parlamenti� választások� nemzetközi� választási� szabályoknak�

megfelel4� lebonyolítását.� Az� EU� úgy� véli,� hogy� a� parlamenti� választások� nemzetközi� normák�

szerinti� lebonyolítása� lehet4séget� adna� Belarusznak� arra,� hogy� lépést� tegyen� a� demokratizálódás�

felé,� és� így� visszatérhessen� az� EU;val� való� együttm3ködés� útjára.� Az� EU� ennek� kapcsán�

hangsúlyozta,� hogy� a� választások� nemzetközi� normákkal� való� egybevetése� során� a� folyamatot�

egészében�kell�szemlélni:�meg�kell�vizsgálni�a�véleménynyilvánítási,�a�gyülekezési�és�az�egyesülési�

szabadság� érvényesülését,� azt,� hogy� az� ellenzéki� jelöltek� a� választás� valamennyi� szakaszában� a�

kormány� jelöltjeivel� egyenl4� feltételekkel� tudtak;e� részt� venni,�valamint� hogy�az�EBESZ/ODIHR�

megfigyel4inek�volt;e�lehet4ségük�a�választási�folyamat�megfigyelésére.�

�

Megszállt�palesztin�területek�

�

A� megszállt� palesztin� területeken� az� emberi� jogi� helyzet� tovább� romlott� a� vizsgált� id4szakban,�

különösen� az� élethez� és� a� személyes� biztonsághoz,� valamint� a� személyes� szabadsághoz� és�

védelemhez�való�jog�tekintetében�(f4leg�a�letartóztatással,�fogva�tartással,�vizsgálati�módszerekkel�

és�a�vallatás�alatti�kínzással�és�rossz�bánásmóddal�kapcsolatban).�A�palesztin�és�az�izraeli�hatóságok�

egyaránt�hibáztathatóak�az�emberi�jogok�megsértéséért.�

�
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A�Hamász�2007.�június�14;i�hatalomátvételét�követ4�els4�hetekben�a�Gázai�övezetben�számottev4en�

romlott�az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�helyzete.�Önkényes�letartóztatásokról,�a�fogva�

tartás�során�alkalmazott�kínzásról,�s4t�halálesetekr4l�is�beszámoltak,�noha�egyes�jelentések�szerint�a�

közelmúltban� javult� a� helyzet.� A� sajtó� szabadsága� korlátozott,� és� gyakoribbá� vált� az� újságírók�

zaklatása.�A�Fatah�valamennyi� rádió;� és�TV;állomását�bezárták.�Több�nemkormányzati� szervezet�

bezárására� is� sor� került.� Az� igazságszolgáltatási� rendszer� m3ködése� gyengült� Gázában,� többek�

között� a� Hamász� párhuzamos� bíráskodási� rendszerének� kiépítése� miatt.� A� polgári� bíróságok�

rendszerének�év�végi�összeomlása�is�súlyos�csapást�jelentett�az�igazságszolgáltatásra�nézve.�

�

Ciszjordániában� a� palesztin� biztonsági� szolgálatok� számos� esetben� alkalmaztak� kínzást.� Több�

újságírót� megfélemlítettek.� A� politikai� indíttatású� letartóztatások� (Hamász;tagok)� folytatódtak.� A�

biztonsági� er4k� százakat� tartóztattak� le� letartóztatási� parancs� nélkül.� A� Palesztin� Hatóság� 2007�

szeptemberében�több�mint�száz�jótékonysági�csoportot�megszüntetett.�A�palesztin�jog�által�garantált�

törvényes� eljárásra� vonatkozó� rendelkezéseket� rendszeresen� megsértik.� A� dokumentált� esetek�

legnagyobb�részében�a�fegyveres�csoportokkal�és�a�politikai�b3ncselekményekkel�foglalkozó,�kvázi�

félkatonai�Megel4z4�Biztonsági�Szolgálat�és�az�Általános�Hírszerz4�Szolgálat�(GIS)�által�elkövetett�

tettekr4l�van�szó.�

�

A� jelentésünkben� vizsgált� id4szak� során� Izrael� is� jelent4s� emberi� jogi� visszaéléseket� követett� el�

mind� Gázában,� mind� Ciszjordániában.� Ez� utóbbi� területen� folytatódik� nemzetközi� jog� alapján�

illegális� telepes� tevékenység.� Ciszjordániában� a� biztonsági� kerítés� folyamatban� lév4� építése�

veszélyezteti�a�palesztin�lakosság�alapvet4�jogait.�A�Gázai�övezet�Izrael�általi�szinte�teljes�blokádja�

továbbra� is� súlyos�hatással� van� a�polgári� lakosság�életére,�majdnem� teljesen� lehetetlenné� teszi� az�

alapvet4� árucikkekhez� való� hozzájutást� és� súlyosan� hátráltatja� a� létfontosságú� szolgáltatások�

biztosítását.�

�

Izrael�

�

Az�EU�továbbra�is�napirendre�t3zte�a�súlyos�emberi�jogi�problémákat�az�Izraellel�folytatott�politikai�

párbeszéd� ezzel� kapcsolatos� ülésein,� melyek� során� lehet4ség� nyílt� az� olyan� témák� megvitatására�

mint�az�emberi� jogok�–� többek�között�a�vallás;�és� lelkiismereti�szabadság�–� tiszteletben� tartása,�a�

telepek�terjeszkedése,�az�adminisztratív�fogva�tartás�(egyéni�esetek�is)�és�a�nemzetközi�humanitárius�

jog.�
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Ezenkívül� az� emberi� jogokkal� foglalkozó� EU–Izrael� informális� munkacsoport� 2008.� április� 30;i�

harmadik�ülése�alkalmat�kínált�a�kisebbségek,�az�emberi�jogok�védelmez4i,�a�gyermekek�jogai�és�az�

ENSZ� Emberi� Jogi� Tanácsa� kérdésének,� valamint� a� közös� érdek3� emberi� jogi� kérdéseknek� a�

megvitatására.� Az� EU� ennek� kapcsán� megismételte,� hogy� a� korábbi� találkozókon� megvitatott�

kérdéseket�megfelel4�intézkedéseknek�kell�követniük.�

�

Az�EU�és� Izrael�közötti,� az�emberi� jogokra�vonatkozó�párbeszéd�meger4sítése� lényeges�eleme�az�

EU–izraeli� kapcsolatok� fejlesztési� folyamatának.� Az� EU� ennek� fényében� a� jelenlegi� informális�

munkacsoport� helyett� a� társulási� szerz4dés� keretein� belül� kíván� létrehozni� egy� emberi� jogokkal�

foglalkozó�albizottságot.�

�

Végezetül� meg� kell� említenünk� a� 2008� januárjában� második� alkalommal� megrendezett,� a�

rasszizmus,� az� idegengy3lölet� és� az� antiszemitizmus� elleni� küzdelemr4l� szóló� kétoldalú�

szemináriumot,�amely�kedvez4�alkalmat�kínált�a�mindkét�felet�érint4�kérdések�megvitatására.�

�
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Algéria�

�

A� 2005� szeptemberében� hatályba� lépett� EU–Algéria� társulási� megállapodás� megfelel4� keretet�

biztosít�mindkét�fél�számára�az�emberi�jogi�kérdésekr4l�és�a�demokráciáról�folytatott�párbeszédük�

megszilárdításához.�E�kérdéseket�az�EU�felvetette�az�EU–Algéria�Társulási�Tanács�2008.�március�

10;én� tartott� legutóbbi�ülésén,�valamint� a�Társulási�Bizottság�2008.� szeptember�16;án� tartott� els4�

ülésén.�Az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�elvek�tekintetében�léteznek�aggodalomra�okot�adó�területek,�

mindenekel4tt� a� továbbra� is� feszült� biztonsági� helyzet� és� a� terrorizmus� elleni� küzdelem�

összefüggésében.� Tíz� évvel� a� polgárháború� –� az� er4szak� elterjedése� –� végét� és� az� azt� követ4�

rendkívül�sikeres�megbékélési�kezdeményezést�követ4en�Algéria�még�mindig�küzd�a�közvetlenül�az�

Al;Kaidához� kapcsolódó� és� jelenleg� a� muzulmán� Maghreb� Al;Kaidája� nevet� visel4� Ima� és� Harc�

Szalafista�Csoportjának�(GSPC)�terrorcselekményei�ellen.�A�szükségállapot�még�mindig�érvényben�

van,� és� a� biztonsági� er4k� elnyomó� intézkedéseket� alkalmaznak.� Híradások� történtek� állítólagos�

kínzásokról,� titkos� fogdákról� és� er4szakos� eltüntetésekr4l.� Az� EU� véleménye� szerint� e� nehéz�

biztonsági�helyzetnek�nem�szabad�bizonyos�alapvet4�szabadságjogok�–�így�a�nyilvános�gyülekezés�

joga� –� gyakorlásának� korlátozásához� vezetnie,� és� a� terrorizmus� elleni� küzdelem� során� biztosítani�

kell� az� emberi� és� polgári� jogok� tiszteletben� tartását.�Ezzel� összefüggésben� szorosan� nyomon�kell�

követni� a� vallás;� és� lelkiismereti� szabadsággal� kapcsolatos� helyzetet,� különös� tekintettel� a� nem�

muzulmán� közösségek� tevékenységének� fokozódó� szabályozására� és� ellen4rzésére.� A� politikai�

rendszer� er4sen� elnöki� jelleg3,� intézményekkel� és� demokratikus� alkotmányos� eljárásokkal.� 2007;

ben� helyi� és� törvényhozási� választásokra� került� sor,� ami� némi� elmozdulást� tükröz� a� többpárti�

rendszer� irányába.� A� gyakorlatban� azonban� a� rendszernek� még� jelent4s� fejl4désen� kell�

keresztülmennie,� és�ösztönöznie�kell� a�polgárok� és� a� civil� társadalom�valódi� részvételét.�A� soron�

következ4,�2009.�évi�elnökválasztás�képezi�a�következ4�fontos�lépést.�

�
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Egyiptom�

�

Az� emberi� jogokat� és� a� demokráciát,� valamint� a� nemzetközi� és� a� regionális� kérdéseket� magába�

foglaló� politikai� kérdésekkel� foglalkozó� EU–Egyiptom� albizottságot� az� EU–Egyiptom� cselekvési�

terv�2007.�márciusi�elfogadását�követ4en�állították�fel.�Az�Európai�Parlament�2008.�január�17;i,�az�

egyiptomi� emberi� jogi� helyzetet� kritizáló� állásfoglalásának� elfogadását� követ4en� az� egyiptomi�

kormány� lemondta� a� politikai� albizottság� nem� sokkal� kés4bbre� tervezett� ülését.� A� politikai�

kérdésekkel�foglalkozó�albizottság�els4�ülését�végül�2008.�június�2–3;ra,�Brüsszelbe�hívták�össze.�A�

párbeszéd�mindkét� fél� számára� lehet4vé� tette�az�emberi� jogi�kérdések�nyílt� és�konstruktív�módon�

történ4�megvitatását.�

�

A� Emberi� Jogok� Nemzeti� Tanácsa� (NCHR),� amelynek� irányító� testületét� politikai� szerepl4k,�

tudósok,� jogászok,�köztisztvisel4k�és�–�kisebb�mértékben�–�a�civil� társadalom�képvisel4i�alkotják,�

biztosítja� az� emberi� jogi� kérdésekr4l� folytatott� nemzeti� párbeszédet� és� bizonyos� mérték3�

dönt4bíráskodást� is.� Az� EU� elismeréssel� adózott� az� egyiptomi� kormány� azon�

kötelezettségvállalásának,�hogy�az�emberi� jogoknak�egy�nemzeti�stratégia�révén�központi�szerepet�

biztosít,�és�üdvözölte�a�nemzeti�terv�NCHR�általi�befejezését.�

�

Az� NCHR� 2008� májusában� adta� ki� negyedik� éves� jelentését,� melyben� többek� közt� ajánlásokat�

fogalmazott�meg�az�egyiptomi�kormánynak.�A�jelentés�hangsúlyozta,�hogy�Egyiptomnak�az�emberi�

jogok�el4mozdítására�irányuló�nemzetközi�kötelezettségvállalásai�és�nemzeti�stratégiái�nem�hoztak�

konkrét� javulást�sem�a� jogalkotás,�sem�a�végrehajtás� terén;�a�hatóságok�szakadatlan�biztonsági�és�

stabilitási� törekvései� el4térbe� kerültek,� és� er4sen� megnehezítik� a� polgári� és� a� politikai� jogok�

érvényesülését.� A� jelentés� kritizálta� a� kormányt� azért� is,� hogy� 2007� során� folyamatosan� arra�

törekedett,�hogy�az�egyiptomi�emberi�jogi�helyzetr4l�szóló�nemzetközi�jelentéseket�elítélje.�

�

A�nemzetközi�normákkal�összhangban�lév4,�szabad�és�tisztességes�választások�megtartása�alapvet4�

jelent4ség3� a� demokratikusabb� társadalom� irányába� történ4� el4relépéshez.� Az� EU� szorosan�

figyelemmel� kísérte� a� 2008.� április� 8;i� helyhatósági� választásokat,� amelyeket� a� 2007.� márciusi�

alkotmányos�módosításoknak�megfelel4en�tartottak�meg.�A�választási�folyamatban�tapasztalt�súlyos�

hiányosságokkal� kapcsolatban� több� aggály� is� megfogalmazódott.� Számos� potenciális� jelöltet�

megakadályoztak�ilyen�vagy�olyan�okokból�abban,�hogy�jelöltesse�magát.�Az�EU�arra�ösztönözte�az�

egyiptomi� hatóságokat,� hogy� a� –� többek� között� a� jelöltállítás� jogával� kapcsolatos� –� nemzetközi�

normáknak�való�megfelelés�érdekében�vizsgálják�felül�a�választások�kereteit.�
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Az� EU� aggodalmának� adott� hangot� azzal� kapcsolatban,� hogy� 2008.� május� 26;án� az� egyiptomi�

parlament�megszavazta� a� több� évtizede� érvényben� lév4� szükségállapot� 2010.�május� 31;ig� vagy� a�

terrorizmusellenes� jogszabályok� elfogadásáig� történ4� meghosszabbítását.� Az� EU� reméli,� hogy� a�

szükségállapotot� eltörlik,� és� egyúttal� a� lehet4� leghamarabb� a� nemzetközi� normáknak� megfelel4�

terrorizmusellenes�jogszabályokat�fogadnak�el.�

�

A� 2005;ös� választásokat� követ4,� a� nagyobb� politikai� liberalizációval� kapcsolatos� várakozásokkal�

ellentétben� az� EU� most� komoly� aggodalmát� fejezi� ki� a� politikai� ellenzék� –� többek� között� a�

Muzulmán�Testvériség�–�tagjainak�folytatódó�letartóztatása�és�bíróság�elé�állítása�miatt�is.�A�polgári�

ügyek�katonai�bíróság�általi�tárgyalása�is�aggodalomra�ad�okot.�A�legutóbbi�ilyen�ügy�a�Muzulmán�

Testvériség� 40� vezet4� személyiségének� pere� volt,� akik� közül� 25;öt� tíz� évig� terjed4�

börtönbüntetéssel,� azaz� a� legsúlyosabb� kiszabható� büntetéssel� sújtottak.� Az� EU;t� ugyancsak�

aggodalommal�tölti�el�a�fogva�tartottak�kínzásával,�adminisztratív�fogva�tartásával�és�a�velük�való�

állítólagos�rossz�bánásmóddal�kapcsolatos�panaszok�száma.�

�

Az�egyesülési� szabadságot�még�mindig�korlátozzák.�Kedvez4� fejlemény�azonban,�hogy�a�bíróság�

úgy� döntött,� a� szakszervezetek� és� munkavállalói� szolgálatok� központja� (Centre� for� Trade� Unions�

and�Workers�Services)�továbbra�is�jogosult�arra,�hogy�nemkormányzati�szervezetként�m3ködjék�és�

nyilvántartásba� vetethesse� magát� –� majdnem� egy� évvel� azután,� hogy� a� központot� közigazgatási�

rendelettel�bezárták.�

�

Bár� a� független� és� az� ellenzéki� sajtó� virágzik� és� a� média� szókimondóbb� lett,� a� hatóságok� több�

újságíró�és�szerkeszt4�ellen�is�pert�indítottak,�melyek�során�a�vádlottakat�elítélték�(az�ítéletek�ellen�

fellebbezést� nyújtottak� be).� A� hatóságok� egyre� szigorúbban� kézben� tartják� az� internetet,� többek�

között� a� bloggerek� zaklatása� révén.� Növekedett� a� vallásszabadság� korlátozásával,� különösen� az�

áttértek�zaklatásával�és�állampolgári�adataik�módosításának�megtagadásával�kapcsolatos�panaszok�

száma.�

�

A�Nemzeti�Gyermek;�és�Anyavédelmi�Tanács�(NCCM)�a�hatóságok�által�támogatott�kampányokat�

folytatott� a� nyilvánosság� körében� a� n4k� genitális�megcsonkításának�megtiltása� és� a� n4k� váláshoz�

való� jogának� el4mozdítása� érdekében,� valamint� a� családon� belüli� er4szak� ellen.� A� n4k� genitális�

megcsonkítását�2007�júniusában�hivatalosan�megtiltották.�
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Az� Európai� Bizottság� EIDHR� pályázati� felhívást� tett� közzé� Egyiptommal� kapcsolatban� az� alábbi�

tárgykörben:� „A�civil� társadalom�szerepének� er�sítése�az� emberi� jogok� és�a�demokratikus� reform�

el�mozdításában”.� Ennek� keretében� összesen� 873�000� EUR� támogatásban� részesülhetnek� a�

demokratikus�választói�folyamatokat�támogató,�a�szociális�és�gazdasági�jogokat�el4mozdító�vagy�a�

kínzás�és�a�rossz�bánásmód�elleni�közdelemre�irányuló�projektek.�

�

Jordánia�

�

A� demokratikus� elvek,� az� emberi� jogok� és� az� alapvet4� szabadságjogok� tiszteletben� tartása� a�

Jordániával� kötött� társulási� megállapodás� lényegi� eleme,� továbbá� az� ENP� cselekvési� terv� egyik�

prioritása.�Jordánia�volt�az�els4�ENP�ország,�amely�az�emberi�jogokkal�és�demokráciával�foglalkozó�

albizottságot� szervezett.� Az� albizottságon� keresztül� mostanra� pozitív� párbeszéd� alakult� ki� a�

kormánnyal.�A�párbeszéd�keretében�a�harmadik�találkozóra�2008.�június�25;én�került�sor,�melynek�

során�a�felek�számos�közös�érdek3�kérdést�részletesen�megvitathattak.�

�

Az� Európai� Unió� üdvözölte� a� politikai� reformra� vonatkozó� jogszabályok� 2007;es� elfogadását,�

valamint� a� politikai� pártokra� és� a� helyhatósági� választásokra� vonatkozó� törvényeket.� Bátorította�

Jordániát,�hogy�folytassa�–�és�ahol�szükséges,�gyorsítsa�fel�–�e�törvények�tényleges�végrehajtását.�A�

n4k�politikai�életben�való�részvétele�az�új�helyhatósági�törvénynek�köszönhet4en�javult,�az�ugyanis�

el4írta,� hogy� az� önkormányzati� képvisel4i� helyek� 20� %;át� n4knek� kell� betölteniük.� Ez� az� els4,�

nagyon�fontos�lépés�a�n4k�politikai�életben�való�valódi,�érdemeken�alapuló�részvétele�felé.�Az�EU�

arra� is� biztatta� Jordániát,� hogy� hajtsa� végre� a� nemzeti� ütemtervvel� foglalkozó� bizottság� konkrét�

ajánlásait,� például� –� a� választási� folyamat� átláthatósága� érdekében� –� hozzon� létre� a� választások�

megszervezésével� és� felügyeletével,� valamint� a� panaszokkal� foglalkozó� független� bizottságot.� Az�

EU� kijelentette,� hogy� készen� áll,� hogy� támogassa� Jordániát� a� 2011;ben� tartandó� következ4�

parlamenti�választások�el4készítésében.�

�

Az� EU� további� pozitív� fejleményeket� is� kiemelt,� mint� például� a� családon� belüli� er4szakról� szóló�

törvény� és� az� információhoz� való� hozzáférésr4l� szóló� törvény� elfogadása,� a� 2008� januárjában�

m3ködni�kezd4�korrupcióellenes�bizottság,�valamint�a� férfiak�és� a�n4k�közötti� egyenl4�bánásmód�

el4mozdítása� (kvóták� meghatározása� az� önkormányzati� tanácsokban,� külön� osztály� felállítása� a�

Munkaügyi�Minisztériumban).�Az�EU�üdvözölte�a�2007.�évi�sajtó;�és�publikációs�törvényt,�amely�

kiterjesztette� a� jelenlegi� jogszabályt� és� meger4sítette� az� újságírók,� valamint� valamennyi� egyéni�

szabadságjog�védelmét.�Az�EU�ugyanakkor�hangsúlyozta,�hogy�nagyobb�összhangra�van�szükség�e�

törvény�és�a�büntet4törvénykönyv�között.�
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Az�EU�komoly�aggodalmát�fejezte�ki�a�Parlamentben�nemrégiben�elfogadott,�a�civil�társadalomról�

szóló� törvény� kapcsán,� amely� nem� vette� figyelembe� a� civil� társadalmi� szervezetek� ajánlásait� és�

ellenvetéseit.�Az�Unió� kedvez4en� ítélte�meg� a� civil� társadalomnak� a� reformfolyamatban� betöltött�

szerepét,� és� kiemelte� a� civil� társadalommal� a� civil� társadalomról� szóló� új� jogszabályról� folytatott�

konzultáció�jelent4ségét.�

�

Az� EU� reményét� fejezte� ki,� hogy� a� nemrégiben� módosított� nyilvános� gyülekezési� törvény�

megteremti� az� egyensúlyt� a� biztonság� garantálásának� szükségessége� és� azon� igény� közt,� hogy� a�

lakosságnak�legyen�tere�megfogalmazni�és�kifejezni�véleményét,�valamint�részt�venni�a�közéletben.�

Elismer4leg� nyilatkozott� az� els4� ombudsman� kinevezésér4l,� amely� a� polgárok� jogai� védelmének�

intézményi� keretéül� szolgál.�Az�Unió� bátorította� Jordániát,� hogy� folytasson� nyilvános� tájékoztató�

kampányt�annak�érdekében,�hogy�a�polgárok�jobban�megismerjék�az�ombudsman�szerepét.�

�

Az� Unió� értékelte� a� kínzás� és� más� kegyetlen,� embertelen� és� megalázó� bánásmódok� ellen�

nemrégiben� elfogadott� intézkedéseket.� Üdvözölte,� hogy� a� kínzás� fogalmának� meghatározása� a�

jordániai�jogszabályokban�immár�megfelel�az�ENSZ�kínzás�elleni�egyezményében�foglaltaknak.�

�

Az� EU� üdvözölte� a� kivégzésekre� vonatkozóan� 2006� májusában� érvénybe� lépett� de� facto�

moratóriumot� is.� Felkérte� Jordániát,� hogy� menjen� még� messzebbre,� és� mind� gyakorlatban,� mind�

törvényeiben�törölje�el�a�halálbüntetést.�A�polgári�és�politikai�jogok�nemzetközi�egyezségokmánya�

második�fakultatív�jegyz4könyvének�meger4sítése�megfelel4�eszköz�lehet�e�tekintetben.�

�

Mind�Jordánia�nemzeti�ütemterve,�mind�a�2009–2011;es�id4szakra�vonatkozó�nemzeti�társadalmi�és�

gazdasági� fejlesztési� program� hangsúlyozza� az� igazságszolgáltatás� függetlenségének�

szükségességét.� A� nemzeti� ütemterv� kifejezetten� kimondja,� hogy� biztosítani� kell� az�

igazságszolgáltatás�független�költségvetését,�ezért�az�EU�üdvözölte�Jordánia�azon�szándékát,�hogy�

2009;t4l�megkezdi�a�pénzügyi�függetlenséget�célzó�menetrend�végrehajtását.�

�
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Libanon�

�

Libanon� általános� emberi� jogi� eredményei� a� 2005;ös� szíriai� kivonulás� óta� bekövetkezett� fejl4dés�

ellenére�továbbra�is�vegyesek.�A�polgári�és�a�politikai�jogokat�általában�tiszteletben�tartják,�komoly�

nehézségeket� vet� fel� azonban� a� bíróságok� és� a� biztonsági� szervek� gyakorlata,� a� jogállamiság�

bizonytalan� fogalma,� a� nem� hatékony� közigazgatás� és� a� korrupció.� A� börtönkörülmények� és� az�

állítólagos� kínzások� is� aggodalomra� adnak� okot.� A� demokratizálódás,� az� emberi� jogok� és� a�

kormányzás� területén� bekövetkez4� reformok� kilátásait� mérsékelte� az� ingatag� politikai� helyzet� –�

beleértve�az�Izrael�és�a�Hezbollah�közötti�2006;os�konfliktust�és�az�azt�követ4�politikai�patthelyzetet�

is�–,�ami�komoly�mértékben�korlátozta�a�kormányzati�és�jogalkotási�tevékenységet.�A�2008.�májusi�

dohai�megállapodás�óta�a�helyzet�javult,�sor�került�az�elnökválasztásra�és�nemzeti�egységkormány�

megalakítására,� így� várható,� hogy� az� általános� légkör� javulni� fog.� A� jelenlegi� reformlendületnek�

köszönhet4en�a�választások�még�jobban�megközelítik�majd�a�nemzetközi�gyakorlatot.�

�

Sok�politikai�csoport�fel�van�fegyverezve,�ez�pedig�hozzájárul�a�feszült�hangulat�fennmaradásához,�

amely�bizonyos�alapszabadságokat�is�veszélyeztet�–�ezt�tanúsítják�a�2008.�májusi�bejrúti�és�Libanon�

egyéb� részeiben� történt� események,� melyek� kapcsán� emberi� jogi� jogsértésekr4l� számoltak� be.�

Észak;Libanonban�folytatódtak�az�összecsapások.�

�

A� jelent4s� számú� iraki� menekült� (100� 000� f4)� helyzetének� rendezése� terén� némi� el4relépés�

tapasztalható.� A� palesztin� menekültek� és� a� migráns� munkavállalók� helyzete� azonban� továbbra� is�

különösen�aggasztó.�

�
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Ami�a�palesztinokat�illeti,�életkörülményeik�különösen�nehezek,�és�a�palesztin�menekültek�továbbra�

sem� érvényesülhetnek� megfelel4en� a� munkaer4piacon� és� nem� rendelkezhetnek� saját� tulajdonnal,�

dacára� a� libanoni–palesztin� párbeszéd� bizottság� közbenjárásának,� valamint� a� kormány� által� a�

táborok� körülményeinek� javítására� irányuló� kezdeményezés� keretében� tett� er4feszítéseknek� és� a�

személyi� okmányok� hiányának� orvoslására� tett� lépéseknek.� A� táborokban� fennálló� nehéz�

körülményeket� a� széls4séges� csoportok� kihasználhatják� és� ki� is� használják,� amint� azt� a� Nahr� el;

Bared;i�menekülttáborban�kialakult�elhúzódó�konfliktus�(2007.�május–augusztus)�is�példázza.�2008�

júniusában�az�EU� felszólította�Libanont� a�halálbüntetésre�vonatkozó�de� facto�moratórium�de� iure�

moratóriummá�alakítására,�amíg�a�halálbüntetést�végleg�el�nem�törlik.�Ennek�kapcsán�emlékeztettek�

Libanonnak� az� ENP� emberi� jogi� munkacsoportja� keretében� tett� azon� kötelezettségvállalására� is,�

hogy�aláírja�és�meger4síti�a�kínzás�elleni�egyezmény�fakultatív�jegyz4könyvét.�

�

Líbia�

�

A� líbiai� emberi� jogi� helyzet� továbbra� is� különös� aggodalomra� ad� okot.� Az� EU� úgy� látja,� hogy�

számos�akadálya�van�a�politikai�és�a�polgári�jogok�érvényesülésének,�els4sorban�a�szólás,�a�sajtó�és�

az� egyesülés� szabadsága� tekintetében.�A�politikai� pártok� be� vannak� tiltva,� az� igazságszolgáltatási�

rendszer� pedig� korántsem� független� a� politikai� befolyástól.� Rendszeresen� el4fordul� teljesen�

elkülönítve�történ4�(incommunicado)�fogva�tartás,�kínzás�és�halálbüntetés.�A�bolgár�és�a�palesztin�

egészségügyi� személyzet� ügyének� 2007� nyarán� történt� sikeres� lezárulását� követ4en� az� EU�

keretegyezmény� megkötésére� irányuló� tárgyalásokat� kezdeményezett� Líbiával.� E� megállapodás�

számos�politikai�kérdésre�kiterjedne,�a�kül;�és�biztonságpolitika�terén�folytatott�politikai�párbeszéd�

és� együttm3ködés� révén.� Az� emberi� jogok,� az� alapvet4� szabadságok� és� a� demokratikus� elvek�

tiszteletben� tartása� a� megállapodás� lényeges� elemeit� fogják� képezni.� Az� EU� elkötelezett� az� iránt,�

hogy� a� tárgyalások� keretében� konstruktív� párbeszéd� kezd4djön� az� emberi� jogok� és� az� alapvet4�

szabadságok� tiszteletének,� a� jogállamiságnak� és� a� felel4sségteljes� kormányzásnak� az�

el4mozdításáról�a�líbiai�reformok�ösztönzése�érdekében.�

�
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Marokkó�

�

Az�emberi� jogokkal,� a�demokráciával� és� a�kormányzással� foglalkozó�albizottság�második�ülésére�

2007.�november�27;én�Brüsszelben�került�sor.�A�megbeszélések�alkalmat� teremtettek�a�párbeszéd�

továbbvitelére�számos,�a�demokráciával�és�a�jogállamisággal�kapcsolatos�kérdésben.�Megvitatták�a�

közigazgatás� kapacitásának� növelését� is,� melynek� segítségével� javulhatna� a� jogalkotási�

intézkedések�alkalmazása,� valamint� az� igazságügyi� rendszer�m3ködését� és� az� emberi� jogok�és� az�

alapvet4� szabadságok�el4mozdítását.�A�2007.� szeptemberi� törvényhozási�választásokat� illet4en�az�

EU�megállapította,� hogy�a�korábbi� tapasztalatokhoz�képest� jelent4s� javulás� észlelhet4.�Hozzátette�

azonban,�hogy�meg�kell�teremteni�a�független�választási�megfigyel4�mechanizmus�egyértelm3�jogi�

keretét.� Marokkó� királya� hangsúlyozta,� hogy� az� igazságügy� területén� fontos� reformokat� kell�

elindítani.� Ezeket� az� igazságügyi� rendszer� modernizálására� irányuló� európai� uniós� programok�

keretében�támogatják�(a�börtönrendszer�modernizálása,�a�bírák/ügyészek�képzése).�Megkezd4dött�a�

büntet4�törvénykönyv�felülvizsgálatának�folyamata.�

�

Marokkó� megreformálta� a� családjogi� törvényt,� ily� módon� mozdítva� el4� a� n4k� szerepét� a�

társadalomban.� Marokkó� az� állampolgársági� törvényt� is� módosította� annak� érdekében,� hogy� a�

marokkói�anyától�és�külföldi�apától�született�gyermek�megkaphassa�a�marokkói�állampolgárságot.�

Az�új�kormányban�a�n4k�is�fokozottabban�képviselve�vannak.�Jelent4s�er4feszítések�történtek�a�n4k�

ellen� irányuló� er4szak� elleni� küzdelem� megkezdésére,� els4sorban� tájékoztatási� rendszer� és�

tudatosságnövel4�kampányok�szervezése�révén.�

�

Az� emberi� jogok� és� az� alapvet4� szabadságok� tekintetében� Marokkó� az� EU� támogatásával�

megkezdte�az�el4készületeket�egy�nemzeti�stratégia�és�cselekvési�terv�kidolgozására.�Az�egyesülési�

és�a�véleménynyilvánítási�szabadság�terén�még�mindig�számottev4ek�a�problémák.�

�

Az�ENP;eszköz�keretében�az�Európai�Bizottság�egy�másik�programot�is�beindított,�melynek�célja�az�

Igazság� és� Megbékélés� Bizottság� (IER)� ajánlásai� végrehajtásának� és� különösen� a� jóvátételi�

folyamatnak� a� támogatása.� Az� Európai� Bizottság� ezenkívül� fokozta� együttm3ködését� a� nem�

kormányzati�szervezetekkel,�pénzügyi� támogatást�biztosítva�nekik�demokrácia�és�az�emberi� jogok�

európai� eszköze� révén,� meger4sítend4� a� civil� társadalom� szerepét� az� emberi� jogok� és� a�

demokratikus�reformok�marokkói�el4mozdításában.�

�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 161�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

�yugat;Szahara�

�

Az�EU� továbbra� is� szorosan� figyelemmel�kísérte�a�Nyugat;Szaharával�kapcsolatos� fejleményeket.�

Továbbra�is�hallatta�hangját�a�konfliktus�humanitárius�szempontjai�miatt.�Ezt�a�kérdést�Marokkóval�

is� megvitatták� a� Társulási� Tanács� 2007.� július� 23;i� ülésén� és� a� meger4sített� politikai� párbeszéd�

keretében� 2007.� december� 21;én.� A� kérdést� Algériával� is� megvitatták� a� Társulási� Tanács� 2008.�

március� 10;i� ülésén.� A� véleménynyilvánítási� és� a� gyülekezési� szabadság,� valamint� a� marokkói�

közigazgatás� alatt� álló� területekre� és� a� Polisario� Front� ellen4rzése� alatt� álló� Tindouf� térségbeli�

algériai�területen�lév4�menekülttáborokba�való�bejutás�kérdésében�fennálló�emberi�jogi�problémák�

nem� sz3ntek�meg.�Ami� a� politikai� fejleményeket� illeti,� az�ENSZ�BT�2007.� április� 30;i� 1754.� sz.�

határozatának� elfogadását� követ4en� megkezd4dött� tárgyalási� folyamat� folytatódik,� de� mindeddig�

nem�születtek�kézzelfogható�eredmények.�

�

Szíria�

�

Az� általános� szíriai� emberi� jogi� helyzet� továbbra� sem� kielégít4� a� biztonsági� szolgálatok� er4s�

helyzete� és� a� szilárd� civil� társadalom� hiánya� miatt.� A� szíriai� alkotmány� elvben� garantálja� a� f4bb�

politikai,� polgári� és� szociális� jogokat.� A� rendkívüli� állapotról� szóló� törvény� azonban� ténylegesen�

megakadályozza�a�polgárokat�alapvet4�polgári�és�politikai�jogaik�gyakorlásában.�

A�szíriai�állambiztonsági�szolgálat�2007�decemberében�és�2008�januárjában�Szíria�egész�területén�

letartóztatott� több� politikai� aktivistát� válaszul� a� „Damaszkuszi� nyilatkozat� a� demokráciáért� és� a�

nemzeti� fordulatért�kezdeményezés”� 2007.� december� 1;jei� találkozójára,� amelyen� a� politikai�

reformot� sürget4� aktivisták� széles� koalíciója� gy3lt� össze.� Jelenleg� folyik� a� mozgalom� tizenkét�

vezet4� tagjának� a� tárgyalása� a� damaszkuszi� büntet4bíróságon.� Az� EU� és� több� tagállama� több�

alkalommal� aggodalmának� adott� hangot� a� szíriai� civil� társadalom� békésen� véleményt� nyilvánító�

aktivistáinak�fogva�tartása�miatt�és�felszólított�szabadon�bocsátásukra.�

Az� önkényes� fogva� tartás� nem� sz3n4� probléma.� A� gyanúsítottakat� akár� hosszú� id4n� keresztül� is�

fogva� tarthatják�vádemelés�vagy� tárgyalás�nélkül.�A� törvénytelen� letartóztatásokkal� szemben�nem�

létezik� jogorvoslat.� A� jogi� szakemberek,� az� emberi� jogok� védelmez4i� és� korábbi� fogva� tartottak�

szerint� továbbra� is�sor�kerül�a�gyanúsítottak�–� így�a�politikai�ellenzék�képvisel4inek�–�kihallgatás�

alatti�kínzására.�
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A�politikai�élet�nagyobb�fokú�liberalizálására�vonatkozó�ígéreteket�–�például�a�rendkívüli�állapotról�

szóló� törvény� enyhítését,� a� hontalan� kurdok� állampolgársággal� való� felruházását,� vagy� a�

többpártrendszerr4l�szóló�törvény�elfogadását�–�nem�követték�tettek.�

A� szíriai� hatóságok� hagyományosan� vonakodnak� az� emberi� jogi� kérdések� küls4�

tárgyalópartnerekkel� –� többek� között� az� EU;val� –� való� megvitatásától.� A� nemzeti� szuverenitásra�

hivatkoznak,� valamint� a� megfelel4� intézményes� keretek� –� például� az� EU–Szíria� társulási�

megállapodás� –� hiányára.� Az� EU� képvisel4i� ugyanakkor� rendszeresen� részt� vehetnek� az�

Állambiztonsági�Fels4�Bíróság,�a�Katonai�Bíróság�és�a�Büntet4bíróság�el4tt�folyó�tárgyalásokon.�

�

A� Damaszkusz� és� a� Nyugat� közötti� viszony� enyhülésének� fényében� lehetséges,� hogy� az� EU�

felülvizsgálja�a�Szíriával�kötend4�társulási�megállapodás�kérdését.�

�

Az�iraki�háború�kezdete�óta�Szíria�nagyvonalúan�fogadott�menekülteket.�Számuk�2006;ban�és�2007�

elején�drámai�mértékben�megn4tt.�Annak�érdekében,�hogy�segítsék�Szíriát�a�menekültek�ezen�óriási�

áradatának� kezelésében,� az� EU� és� tagállamai� humanitárius� segítséget� nyújtottak,� valamint�

támogatták� a� hatóságokat� az� egészségügy� és� az� oktatás� legsürget4bb� igényeinek� kezeléséhez�

szükséges� kapacitásuk� növelésében.� Szíriának� az� iraki� menekültekkel� szembeni� magatartása� –�

különösen�az�e�kérdésben�az�EU;val� történ4�együttm3ködésre�való�hajlandósága�–�a�két� fél�közti�

kapcsolatok�javulása�els4�jelének�tekinthet4.�

�
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Tunézia�

�

Az�EU�örömmel�vette�tudomásul,�hogy�az�emberi�jogokkal�és�demokráciával�foglalkozó�albizottság�

2007.�november�12;én�végre�összeülhetett.�Ezzel�els4�ízben�került�sor�az�EU�és�a�Tunézia�között�az�

ember�jogokról�és�a�demokráciáról�folytatott�strukturált�párbeszédre.�Az�emberi�jogok�tiszteletének�

el4mozdítása� az�EU�Tunéziával�kapcsolatos�politikájának�központi� célkit3zése.�Az�els4� találkozó�

alkalmával�az�EU�megállapította,�hogy�Tunézia�továbbra�sem�tartja�tiszteletben�az�emberi�jogokat,�

különösen� a� véleménynyilvánítási� és� az� egyesülési� szabadságot.� Az� emberi� jogok� és� az� emberi�

jogok�védelmez4inek�védelmével�foglalkozó�nem�kormányzati�szervezetek�különféle�akadályokkal�

szembesülnek,� és� nem� dolgozhatnak� szabadon� az� emberi� jogok� el4mozdítása� érdekében,� aminek�

egyértelm3�példája�az�Emberi�Jogok�Szövetségének�esete.�A�sajtó�és�a�média�szabadságát�illet4en�is�

pluralistább�megközelítésre�van�szükség.�A�2009;es�választásokra� figyelemmel�a�civil� társadalom�

politikai� életben� való� szerepének� és� részvételének� meger4sítését� prioritásként� kell� kezelni.� A�

tunéziai� politikai� fejleményeket� és� az� emberi� jogokkal�kapcsolatos�kérdéseket� a�Társulási�Tanács�

2007.�november�19;én�Brüsszelben�tartott�hatodik�ülése�alatt�a�politikai�párbeszéd�keretében�tartott�

találkozón�is�megvitatták.�

�

6.3.� Oroszország�és�Közép;Ázsia�

�

Jóllehet� Oroszországban� az� alkotmány� biztosítja� az� emberi� jogokat,� és� Oroszország� számos�

nemzetközi� emberi� jogi� egyezményben� részt� vesz,� az� Európai� Uniót� továbbra� is� komoly�

aggodalommal� tölti� el� az� oroszországi� emberi� jogi� helyzet� romlása,� különösen� a� jogállamiság,� a�

véleménynyilvánítás�és�gyülekezési�szabadság,�a�sajtószabadság,�az�oroszországi�nem�kormányzati�

szervezetek� (NGO;k)� és� a� civil� társadalom� helyzete,� valamint� a� Csecsenföldön� és� az� Észak;

Kaukázus�egyéb�részein�kialakult�helyzet�tekintetében.�

�

Miután� a� 2004� novemberében� Hágában� tartott� EU–Oroszország� csúcstalálkozón� megállapodtak� a�

rendszeres�emberi�jogi�párbeszéd�megkezdésér4l,�az�EU�és�Oroszország�között�az�emberi�jogokról�

folytatott�konzultációkra�jelenleg�évente�kétszer�kerül�sor133.�

�

������������������������������������������������������
133� Lásd�a�2.6.5.�fejezetet�–�Emberi�jogi�konzultációk�az�Orosz�Föderációval.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 164�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A� 2007.� decemberi� parlamenti� választásokkal,� illetve� a� 2008.� márciusi� elnökválasztással�

összefüggésben� az� EU� aggodalmának� adott� hangot� a� gyülekezési� szabadság� és� az� ellenzéki�

tüntetések�korlátozása�miatt.�Azokban�az�esetekben,�amikor�az�ellenzéki�gy3lések�a�tilalom�ellenére�

folytatódtak,� többször� is� rend4ri� brutalitásra,� aránytalan� er4� alkalmazására� és� önkényes�

letartóztatásokra� került� sor.� Az� oroszországi� f4bb� médiumok� –� különösen� a� televízió� –� felett�

gyakorolt� kormányzati� ellen4rzés� szintén� aggodalomra� ad� okot,� és� ez� f4ként� a� közelmúltbeli�

parlamenti� és� elnökválasztási� kampány� során� volt� aggasztó,� amikor� az� ellenzék� médiához� való�

egyenl4� mérték3� hozzáférésének� a� hiánya,� valamint� „adminisztratív� források”� alkalmazása� nem�

tette� lehet4vé� a� tényleges� versenyen� alapuló� választásokat.� Az� elnökválasztás� esetében� az� állami�

dumát� alkotó� pártok� jelöltjeit4l� eltér4,� magukat� elnökjelöltként� regisztráltatni� kívánó� személyek�

támogatására� összegy3jtend4� minimum� kétmillió� aláírás� indokolatlanul� nehéz,� visszaélésekre�

késztet4�akadályt�jelent.�

�

Az� oroszországi� újságírókat� fenyeget4� veszélyek� komolyan� nyugtalanítóak.� Noha� az�

Oroszországban�meggyilkolt�újságírók�száma�(a�2006;os�öthöz�képest)�2007;ben�egy�f4re�csökkent,�

szinte�valamennyi�ilyen�haláleset�megoldatlan�marad.�

�

Az� oroszországi� nem� kormányzati� szervezetek� (NGO;k)� és� a� civil� társadalom� továbbra� is� nehéz�

helyzetben� van,� még� ha� eddig� nem� is� volt� példa� arra,� hogy� befolyásos� vagy� bíráló� NGO;kat�

megszüntettek� volna� az� NGO;król� szóló� jogszabály� 2006� áprilisában� hatályba� lépett� módosításai�

következtében.�Az�NGO;król�szóló�törvényt�azonban�gyakran�úgy�alkalmazzák,�hogy�az�nehézkes,�

költséges� és� id4igényes� az� NGO;k� számára.� Ezenfelül� aggasztó� regionális� különbségek�

tapasztalhatók�az�NGO;król�szóló�törvény�végrehajtási�módja�tekintetében.�

�

A�terrorizmus�elleni�küzdelem�keretében�elfogadott�számos�jogszabály�és�rendelkezés�korlátozza�a�

véleménynyilvánítás� és� szólás� szabadságát,� különösen� az� ellenzéki� er4k,� az� NGO;k� és� a� média�

esetében.� Az� EU;t� továbbra� is� aggodalommal� tölti� el� a� széls4séges� politikai� irányzatok� elleni�

törvény,� amelyben� a� széls4ségesség� még� mindig� igen� tág� meghatározása� elmossa� az� ellenzéki�

tevékenységek�és�a�széls4ségesség�mibenléte�közötti�különbséget.�

�
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Noha�történtek�er4feszítések�e�probléma�kezelésére,�az�oroszországi�b3nüldöz4�szervek�állománya�

által�alkalmazott�kegyetlen�bánásmódról�és�kínzásról�szóló� jelentések� továbbra� is�aggasztóak.�Az,�

hogy�a�tisztvisel4ket�sokszor�nem�vonják�felel4sségre�tetteikért,�csak�növeli�a�problémát.�Az,�hogy�

az�oroszországi�bíróságok�hajlanak�az�ítéletet�kizárólag�a�gyanúsított�vallomására�alapozni,�szintén�

hozzájárul�az�el4zetes�letartóztatás�során�a�fogdákban�folytatott�kegyetlen�bánásmód�kultúrájához.�

Ezenfelül� a� börtönviszonyok� továbbra� is� rendkívül� zordak� és� olykor� életveszélyesek.� A�

fogvatartottakkal� szemben� más� fogvatartottak� által� elkövetett� visszaélések� továbbra� is� problémát�

jelentenek,� és� a� jelentések� szerint� egyes� fogdák� vezetése� kihasználja� vagy� ösztönzi� (néha�

intézményesíti)�ezt�a�rend�terror�általi�fenntartása�érdekében.�

�

A� beavatási� szertartások� továbbra� is� komoly� problémát� jelentenek� a� katonaságban,� noha� már�

történtek�próbálkozások�e�probléma�megoldására.�A�védelmi�minisztérium�szerint�csak�2007�els4�

kilenc� hónapjában� 20� kiskatona� vesztette� életét� ilyen� incidensben.� Úgy� t3nik,� hogy� sajnálatos�

módon� az� ilyen� incidenssel� vádlottak� közül� kevesek� ellen� indítanak� büntet4eljárást� vagy� vonják�

4ket� felel4sségre.�A� fegyveres� er4knél� tapasztalt�magas�öngyilkossági� arány�–� és�annak�okai�–� is�

hatékony�kezelésre�szorulnak.�

�

Valamennyi� jelentés� azt� mutatja,� hogy� Oroszországban� tartósan� nagyfokú� a� rasszizmus� és� az�

idegengy3lölet:�a�csecsenekkel,�a�kaukázusiakkal,�a�romákkal,�a�zsidókkal,�a�mesketi�törökökkel,�az�

afrikaiakkal� és� az� ázsiaiakkal� szembeni� el4ítéletek� különösen� er4sek.� Ezenfelül� továbbra� is�

probléma�a�faji�megkülönböztetés.�Jóllehet�a�munka�törvénykönyve�a�foglalkoztatás�terén�gyakorolt�

faji�megkülönböztetés�ellenében�részletes�rendelkezéseket�tartalmaz,�úgy�t3nik,�hogy�ezeket�ritkán�

alkalmazzák.� A� faji� megkülönböztetés� továbbá� korlátozza� a� faji� kisebbségek� oktatáshoz,�

lakhatáshoz,� közszolgáltatásokhoz� és� közterületekhez� való� hozzáférését,� valamint� az�

állampolgársághoz�és�a�regisztrációs�rendszerhez�való�jogát.�A�rend4rséget�gyakran�vádolják�azzal,�

hogy� hátrányosan� megkülönböztet4� és� önkényes� magatartást� tanúsít� a� „látható”� kisebbségekkel�

szemben.�

�
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Bár�Oroszország�átfogó�igazságszolgáltatási�reformot�próbál�keresztülvinni,�és�Dmitrij�Medvegyev�

elnök� hangsúlyozta,� hogy� kezelni� kívánja� az� Oroszországra� jellemz4� „jogi� nihilizmust”,� az�

igazságszolgáltatási� rendszer� –� különösen� az� alsóbb� szint3� bíróságok� –� nem� tartja� megfelel4en�

tiszteletben� az� emberi� jogokat� és� a� függetlenség� hiányáról� árulkodik.� Az� Emberi� Jogok� Európai�

Bíróságának� legtöbb� Oroszország� elleni� határozata� annak� az� eredménye,� hogy� az� orosz�

közigazgatás�nem�hajtja�végre� az�orosz�bíróságok�határozatait.�Többször� is� beszámoltak� az�orosz�

állampolgárok� beadványainak� az� EJEB;hez� való� eljuttatását� akadályozó� állami� beavatkozásokról,�

melyek� közül� a� legriasztóbbak� az� észak;kaukázusi� konfliktussal� kapcsolatos� ügyekben� benyújtott�

EJEB;beadványokat�érintik.�Továbbá,�az�Európa�Tanácsnak�az�EJEB;r4l�szóló�14.�jegyz4könyvét�–�

amely� az� egyre� nagyobb� munkateherrel� szembesül4� bíróság� jöv4beli� m3ködése� szempontjából�

létfontosságú�lenne�–�nem�er4sítette�meg�az�orosz�parlament�(duma),�és�ez�a�Bíróság�m3ködésének�

aláásásával�fenyeget.�

�

A�csecsenföldi�háború�befejez4dése� és� a�Köztársaságban� folyó�helyreállítási� folyamat� ellenére� az�

észak;kaukázusi�emberi� jogi�helyzet� továbbra� is�aggasztó.�Az�emberi� jogok�számtalan�megsértése�

még�mindig�magában�foglal�er4szakos�elt3néseket,�kínzás,�önkényes�fogva�tartást,�az�emberi�jogok�

védelmez4inek�üldözését�és�a�szólásszabadság�korlátozását.�Noha�a�csecsenföldi�helyzet� javult�az�

elmúlt�két�évben,�az�emberi�jogi�helyzet�–�különösen�a�szomszédos�Ingusföldön�és�Dagesztánban�is�

–� romlott.� Oroszország� továbbra� is� elutasítja,� hogy� a� kínzás� elleni� küzdelemmel� foglalkozó�

különleges�ENSZ;el4adó�rendes�feladatkörének�megfelel4en�látogatást�tehessen�az�észak;kaukázusi�

börtönökben,�valamint�vonakodik�végrehajtani�az�Európa�Tanács�kínzás�megel4zésével�foglalkozó�

bizottságának�az�ajánlásait.�

�

Az� Európai� Tanács� 2007.� június� 21–22;i� ülésén� történt� elfogadása� óta� a� Közép;Ázsiával�

folytatandó� új� partnerségre� vonatkozó� uniós� stratégia� biztosítja� az� EU� Közép;Ázsiával� fennálló�

kapcsolatainak�átfogó�keretét.�Az�elmúlt�év�során�min4ségileg�új�együttm3ködés�alakult�ki�Közép;

Ázsia� és� az� EU� között,� és� sokkal� intenzívebbé� vált� a� térség� országaival� folytatott� politikai�

párbeszéd.�

�
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A�Tanács�továbbra�is�aggódik�a�közép;ázsiai�emberi�jogi�helyzet�miatt,�és�elkötelezett�marad�az�öt�

közép;ázsiai� országban� uralkodó� emberi� jogi� helyzet� konkrét� javítására� irányuló� munka� mellett,�

amely�országok�közül�valamennyi�–�egymástól�eltér4�mértékben�–�komoly�problémákkal�küzd�az�

alapvet4� jogok� és� szabadságok� biztosítása� terén.� A� Közép;Ázsiával� folytatandó� új� partnerségre�

vonatkozó� uniós� stratégia� elismeri,� hogy� az� emberi� jogok,� a� jogállamiság,� a� jó� kormányzás� és� a�

demokratizálódás� alátámasztja� Közép;Ázsia� hosszú� távú� politikai� stabilitását� és� gazdasági�

fejl4dését.�A� stratégiával�összhangban� ezért� az� emberi� jogok�kérdését�minden�egyes�közép;ázsiai�

állammal� különböz4� csatornákon� keresztül� és� valamennyi� politikai� párbeszédben,� így� a� nemzeti�

koordinátorok�2008.�március�10;i�brüsszeli� találkozóján�és�a�2008.�áprilisában�Asgabatban� tartott�

EU–Közép;Ázsia� miniszteri� találkozón� is� felvetették.� Az� EU� a� térség� országaival� folytatott�

együttm3ködési� tanácsi� és� együttm3ködési� bizottsági� üléseken� –� valamint� ilyen� megállapodások�

hiányában� egyéb� összetétel3� üléseken� –� továbbra� is� felvetett� emberi� jogi� kérdéseket.� Az�

aggodalomra� okot� adó� kérdések� tekintetében� számos� kétoldalú� démarche;ra� került� sor� a� térség�

országaival.�

�

A�stratégiának�megfelel4en�az�EU;nak�arra�kell� törekednie,�hogy�a� térség�valamennyi�országával�

strukturált,�rendszeres�és�eredményorientált�emberi�jogi�párbeszédbe�kezdjen.�Az�EU�2008.�június�

30;ig� Üzbegisztánnal� és� Türkmenisztánnal� folytatott� ilyen� párbeszédet.� A� 2008� áprilisában�

Asgabatban� tartott�EU–Közép;Ázsia�miniszteri� találkozón�elvi�megállapodás� született� arról,� hogy�

2008�végéig�ilyen�párbeszéd�kezd4dik�Kazahsztánnal,�Tádzsikisztánnal�és�a�Kirgiz�Köztársasággal�

is.�

�

Pierre� Morel,� közép;ázsiai� EUKK� megbízatásának� része� az� EU� emberi� jogi� politikájának�

végrehajtásához� való� hozzájárulás.� Szorosan� együttm3ködött� a� f4titkár/a� közös� kül;� és�

biztonságpolitika�f4képvisel4je�emberi�jogi�személyes�megbízottjával,�és�régióbeli�látogatásai�és�a�

kétoldalú�kapcsolatfelvételek�során�folytatta�az�emberi�jogi�kérdések�felvetését.�

�

Tekintettel� arra,� hogy� 2010;ben�Kazahsztán� tölti� be� az� EBESZ� elnöki� tisztét,� az� EU� kiemelte� a�

további�politikai�reformok�végrehajtásának�fontosságát,�különösen�az�emberi� jogok,�a�gyülekezési�

szabadság,� a� civil� társadalom� és� a� nem� kormányzati� szervezetek� szerepe,� a� politikai� ellenzék�

helyzete�és�a�média�szabadsága�terén.�

�
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A� Tanács� 2007.� november� 13;án� elfogadta� a� 2007/734/KKBP� közös� álláspontot134,� amely�

Üzbegisztánnal�szemben�megújít�egyes�korlátozó�intézkedéseket.�Annak�érdekében�azonban,�hogy�

Üzbegisztánt� az� emberi� jogi� helyzet� javítására� ösztönözzék,� továbbá� tekintettel� a�

kötelezettségvállalásokra,�a�vízumkorlátozásokat�hat�hónapra�felfüggesztették.�A�2008.�április�29;i�

felülvizsgálatot�követ4en�a�Tanács�további�hat�hónapra,�2008.�november�13;ig�meghosszabbította�a�

vízumkorlátozások�felfüggesztését.�

�

Az� április� 29;i� felülvizsgálat� alkalmával� a� Tanács� következtetéseket� fogadott� el,� amelyekben�

üdvözölte� a� halálbüntetés� eltörlését,� a� habeas� corpus� bevezetését,� az� emberi� jogok� több�

védelmez4jének� szabadon� bocsátását,� ugyanakkor� aggodalmát� fejezte� ki� az� egyéb� területeken�

uralkodó� emberi� jogi� helyzet� miatt,� és� felszólította� Üzbegisztánt� arra,� hogy� többek� között�

gondoskodjon�az�emberi�jogok�védelmez4inek�szabadon�bocsátásáról,�véglegesítse�a�Human�Rights�

Watch�országigazgatójának�akkreditációját,�m3ködjön�együtt�az�ENSZ�kínzás�elleni�küzdelemmel�

és� a� szólásszabadsággal� foglalkozó� különleges� el4adójával,� valamint� vonja� vissza� a� nem�

kormányzati�szervezetekre�vonatkozó�korlátozásokat.�

�

Az�EU�az�EU�és�Üzbegisztán�közötti�emberi� jogi�párbeszéd�második�fordulóját�2008.� június�5;én�

tartotta135.�

�

A� 2008.� június� 24;én� sorra� került� els4� rendszeres� EU–Türkmenisztán� emberi� jogi� párbeszéd�

alkalmával136� az� EU�Türkmenisztánnal� olyan� területeken� vetett� fel� aggályokat,� mint� például� az�

egyesülési�és�gyülekezési�szabadság,�a�szólás;�és�médiaszabadság,�a�gondolat;�és�vallásszabadság,�a�

börtönviszonyok,�a�mozgásszabadság�és�a�lakóhely�elhagyására�kényszerítés.�

�

A�Kirgiz�Köztársasággal� az�EU�olyan�kérdéseket�vetett� fel,�mint�például�az�alkotmányreform,�a�

lakosság� nagy� részének� szociális� helyzete,� a� demokratikus� szabadságok� feletti� szigorúbb�

ellen4rzésre� utaló� jogalkotási� fejlemények� és� az� információkhoz� való� korlátozott� hozzáférés,�

valamint� a� 2007.� decemberi� parlamenti� választások,� amelyeket� az� ODIHR� „elszalasztott�

lehet4ségnek”�min4sített.�

�

������������������������������������������������������
134� HL�L�295.,�2007.11.14.,�34.�o.��
135� Lásd�az�Üzbegisztánról�szóló�szakaszt�a�2.6.3.�fejezetben.��
136� Lásd�a�Türkmenisztánról�szóló�szakaszt�a�2.6.3.�fejezetben.�
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Az� EU� sajnálatát� fejezte� ki� amiatt,� hogy� Tádzsikisztán� továbbra� is� komoly� visszaesésekr4l� tesz�

tanúbizonyságot� a� stabilizáció� felé� vezet4� úton,� és� felszólította� Tádzsikisztánt,� hogy� tegyen�

el4relépéseket�e�tekintetben.�A�lakosság�többségének�társadalmi;gazdasági�helyzete�–�különösen�a�

téli� id4szakban� –� továbbra� is� drámai,� míg� a� kormánynak� a� korrupció� elleni� küzdelemre� irányuló�

szórványos� er4feszítései� és� a� rossz� kormányzás� a� civil� társadalom� er4södésének� elfojtását�

eredményezi.� Az� EU� továbbá� aggályokat� vetett� fel� azzal� kapcsolatban,� hogy� a� nem� kormányzati�

szervezetek� nehéz� körülmények� között� folytatják� tevékenységüket� az� országban,� és� hogy�

korlátozzák�a�vallásszabadságot.�

�

6.4.� Afrika�

�

Azóta,�hogy�a�2007�decemberében�Lisszabonban� tartott�EU–Afrika�csúcstalálkozón�elfogadták�az�

Afrika–EU�közös�stratégiát�és�annak�els4�cselekvési�tervét,�kiemelt�figyelmet�fordítottak�az�emberi�

jogok,�a�jogállamiság�és�a�jó�kormányzás�el4mozdítására.�

�

A� Tanács� 2007.� december� 6;án� együttes� fellépést� fogadott� el� Koen� Vervaekének� az� EU� Afrikai�

Unió� melletti� különleges� képvisel4jévé� történ4� kinevezésér4l.� Ugyanazon� a� napon� a� Bizottság�

egyben� kinevezte� 4t� az� Afrikai� Unió� melletti� európai� bizottsági� képviselet� vezet4jévé.� Ez� a�

kinevezés�tükrözi�a�két�intézmény�arra�irányuló�közös�szándékát,�hogy�az�EU�valamennyi�eszközét�

egyesítsék,� és� ezáltal�Afrika� tekintetében�valamennyi� szinten�biztosítsák�a�koherens�megközelítés�

alkalmazását.�

�

Afrika� és� az� EU� a� 2008;2010;es� kezdeti� id4szakra� meghatározták� a� kiválasztott� prioritási�

cselekvéseket,�és�megállapodtak�abban,�hogy�végrehajtják�4ket�a�demokratikus�kormányzással�és�az�

emberi� jogokkal� kapcsolatos� Afrika–EU� partnerség� keretében.� Ez� a� partnerség� egy� sor� prioritási�

cselekvést� foglal�magában� többek�között� a�globális� szinten� és� a�nemzetközi� fórumokon� folytatott�

párbeszéd�elmélyítése,�továbbá�az�afrikai�szakért4i�értékelési�mechanizmus�el4mozdítása,�valamint�

a�demokráciáról,�a�választásokról�és�a�kormányzásról�szóló�afrikai�charta�támogatása�érdekében.�Az�

emberi� jogok� terén� az�AU�és� az�EU�között� rendszeres�párbeszéd�zajlik.�A� felek�megállapodtak� e�

párbeszéd�célkit3zéseir4l,�formájáról�és�menetrendjér4l137.�Az�Emberi�Jogok�és�a�Népek�Jogainak�

Afrikai�Bírósága�–�a�vezet4�civil�társadalmi�szervezettel,�a�hatékony�afrikai�emberi�jogi�és�népjogi�

bíróságért�küzd4�koalícióval�együtt�–�2008�szeptemberében�beszédet�intézett�az�Európai�Parlament�

Emberi�Jogi�Albizottságához.�

������������������������������������������������������
137� Lásd�az�EU�és�az�Afrikai�Unió�közötti�emberi�jogi�párbeszédr4l�szóló�2.6.4.�fejezetet.�
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Ezenfelül�az�emberi�jogi�kérdések�megvitatása�továbbra�is�minden�egyes�afrikai�országgal�politikai�

párbeszéd�keretében� történik,�amelyet�gyakorlati�megközelítések� támogatnak,�mint�például�a�civil�

társadalom� megszilárdítása,� a� parlamentek� meger4sítése� és� decentralizálási� programok,� amelyek�

meger4sítik� a� tartományi� és/vagy� helyi� hatóságok� súlyát� és� hatáskörét.� Az� emberi� jogok,� a�

jogállamiság�és�a�demokratikus�folyamatok�megsértését� továbbra� is�a�Cotonoui�Megállapodás�96.�

cikke� alapján� folyatott� konzultációk� keretében� tárgyalják� Guineával� és� Zimbabwéval.� Míg�

Guineában�szemmel�látható�a�fejl4dés,�a�Zimbabwéval�fennálló�kapcsolatok�továbbra�is�problémát�

okoznak.�Pozitív�fejlemény,�hogy�a�togói�emberi� jogi�helyzet�jelent4s�javulására�tekintettel�az�EU�

2007�novemberében�úgy�határozott,� hogy� a�hozott� intézkedéseket�visszavonja,� és� lezárja� a�Togói�

Köztársasággal�a�Cotonoui�Megállapodás�96.�cikke�alapján�folyatott�konzultációs�eljárást.�

�

�yugat;Afrika�

�

A�2007.�márciusi�ougadougou;i�politikai�megállapodás�számos�területen�pozitív�változást�és�a�tartós�

béke� reményét� hozta� magával� Elefántcsontparton.� Elefántcsontparton� várhatóan� egy� igen�

megkésett�elnökválasztást�tartanak�2008�novemberében,�és�az�EU�felkérést�kapott�a�választásokon�

történ4�segítségnyújtásra�és�megfigyelésre.�Ugyanakkor�az�egyéb�kulcsfontosságú�kérdések�–�azaz�a�

milíciák� lefegyverzése� és� leszerelése� és� a� fegyveres� er4k� újraegyesítése� –� tekintetében� történt�

haladás�még�mindig�lassú.�

�

Johnson;Sirleaf� elnök�megválasztása� óta� javult� a� jogállamiság� helyzete�Libériában.�A� szankciók�

közül� már� csak� a� további� tizenkét� hónapos� id4tartamra� meghosszabbított� fegyverembargó� és� a�

bizonyos�személyekkel�szembeni�utazási�korlátozások�vannak�hatályban138.�Állandósult�azonban�a�

széles� körben� elterjedt� er4szak� –� különösen� a� fegyveres� rablás� és� az� er4szakos� közösülés� –�

különösen� Monroviában� és� környékén,� ami� rámutat� arra,� hogy� a� libériai� nemzeti� rend4rség� nem�

képes�feladatainak�hatékony�elvégzésére.�Továbbá�számos,�a�fenntartható�békéhez�és�stabilitáshoz�

elengedhetetlen�kérdés�–� többek�között� a� jog;�és� igazságügyi� rendszer� reformja,�a�háború�sújtotta�

lakosság� újrabeilleszkedése� és� a� jogállamiságnak� az� egész� országra� történ4� kiterjesztése� –� még�

megoldásra�vár.�

�

������������������������������������������������������
138� A�Tanács�2008/109/KKBP�közös�álláspontja�a�Libériával�szembeni�korlátozó�intézkedésekr4l�(HL�L�

38.,�2008.2.13.,�26.�o.).�
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Az� EU� trojkaülés� formájában� 2008� májusában� találkozott� a� nigériai� külügyminiszterrel� annak�

elhatározása� céljából,� hogy� elmélyítik� az� EU� és� Nigéria� közötti� politikai� párbeszédet,� amelynek�

keretében� általános� és� nemzeti� szinten� is� foglalkoznak� az� emberi� jogokkal.� Nigéria� alapvet4�

szerepet� játszik� Afrika,� és� különösen� Nyugat;Afrika� békéje� és� stabilitása� tekintetében.� Az� uniós�

segítséget� várhatóan� a� következ4� területeken� megvalósuló� prioritási� cselekvések� támogatására�

fordítják� majd:� béke� és� biztonság,� kormányzás� és� emberi� jogok,� kereskedelem� és� regionális�

integráció,� kulcsfontosságú� fejlesztési� kérdések� (beleértve� a� környezeti� fenntarthatóságot� és� az�

éghajlatváltozást�is).�

�

A� Mali� északi� részén� uralkodó� biztonsági� helyzet� továbbra� is� aggodalomra� ad� okot.� A� jelentési�

id4szak� végére� Algéria� közvetítésével� megkezd4dtek� a� béketárgyalások� a� lázadók� és� a� mali�

kormány�között.�A� jelentési� id4szak� folyamán�a� lázadók�által� elkövetett� támadások�és�a�hadsereg�

reagálása� számos� áldozatot� követelt,� többek� között� a� civilek� körében� is.� Várva� várt� a� békével� és�

fejlesztéssel�foglalkozó�regionális�konferencia,�amelyet�a�hatóságok�2007�4sze�óta�emlegetnek.�

�

A�homoszexuálisokkal�szembeni�közösségi�agresszió�2008�tavaszán�újra�feltámadt�Szenegálban.�A�

rend4rség� közbelépett� az� er4szak� megállítása� érdekében.� A� homoszexualitás� büntethet4ségének�

megszüntetése�nem�várható�a�közeljöv4ben,�mivel�politikailag�érzékeny�kérdésr4l�van�szó.�Az�EU�

üdvözölte�a�szenegáli�kormány�azon�döntését,�hogy�Szenegálban�bíróság�elé�állítja�Hissène�Habré;t,�

Csád�volt�elnökét.�Az�EU�kifejezte�abbéli�szándékát,�hogy�közrem3ködik�a�bírósági�tárgyaláson.�

�

Közép;Afrika�

�

Az�Európai�Unió�továbbra�is�alaposan�vizsgálja�a�Kongói�Demokratikus�Köztársaságban�(KDK)�

uralkodó� emberi� jogi� helyzetet,� és� aggódik� amiatt,� hogy� az� országban� az� emberi� jogokat�

folyamatosan�megsértik,�többek�között�a�n4kkel�szembeni�szexuális�er4szak�formájában,�különösen�

az�ország�keleti�részén.�

�

Az� EU� több� alkalommal� elítélte� az� emberi� jogok� KDK;beli� megsértését,� kifejezésre� juttatva�

mélységes� aggodalmát� többek� között� a� kongói� állami� tisztvisel4kkel� történt� közvetlen�

kapcsolatfelvétel� során.� Ezenfelül� az� emberi� jogok� védelmez4inek� védelme� érdekében� vagy�

aggodalomra�okot�adó�egyéb�kérdések�tekintetében�szükség�szerinti�gyakorisággal�kerül�sor�emberi�

jogi�démarche;okra�az�illetékes�nemzeti�hatóságokkal.�

�
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Emellett� az� uniós� tagállamok� és� a� Bizottság� továbbra� is� támogatja� a� jó� kormányzást,� beleértve� a�

demokrácia� megszilárdítását,� a� jogállamiságot� és� a� biztonsági� ágazat� reformját.� Ezzel�

összefüggésben� a� két� uniós� EBVP;missziót,� az� EUSEC� RD� Congo;t� és� az� EUPOL� RD� Congo;t�

2009.�július�1;jéig�meghosszabbították,�ami�arról�tanúskodik,�hogy�az�EU�továbbra�is�prioritásként�

kezeli� a� hadsereg� és� a� rend4rség� reformjának� támogatását� az� igazságügy/rend4rség� területén� jól�

bevált�közösségi�er4feszítések�mellett.�

�

A� nairobi� közlemény� és� a� Kivu;tavi� tartományokra� vonatkozó� gomai� kötelezettségvállalási�

dokumentumok� aláírását� követ4en� az� ország� keleti� részén� némileg� javult� a� biztonsági� helyzet.� A�

helyzet� 2008� augusztusa� óta� tartó� fokozatos� romlása� ugyanakkor� újra� igazolta� a� helyzet� törékeny�

voltát.� Az� EU� továbbra� is� támogatni� fogja� a� politikai� folyamatokat,� mivel� úgy� véli,� hogy� a�

párbeszéd,�valamint�a�politikai�és�biztonsági�kötelezettségvállalások�végrehajtása�jelenti�az�egyetlen�

fenntartható� megközelítést� az� emberi� jogok� megsértésének� csökkentése� és� a� tartós� béke�

megvalósítása�tekintetében.�

�

Ezenfelül� az� állami� hatóság� jelenlétének� hiánya� –� különösen� az� ország� keleti� felén� –� továbbra� is�

komoly� probléma,� az� emberi� jogi� helyzet� pedig� nem� javult.� Több� százezer� ember� továbbra� sem�

térhet� vissza� lakhelyére,� míg� a� n4k� és� a� gyerekek,� de� a� férfiak� is� er4szakos� közösülés,� kínzás,�

kivégzés�és�fosztogatás�áldozataivá�válnak.�A�gyakran�háborús�fegyverként�alkalmazott�er4szakos�

közösülésr4l� az� ENSZ� Biztonsági� Tanácsa� elismerte,� hogy� potenciális� fenyegetést� jelent� a�

nemzetközi� békére� nézve.� Az� FDLR� KDK;ból� való� távozása,� a� kongói� hadsereg� reformja� és�

megfegyelmezése,� a� büntetlenség� felszámolása,� valamint� az� állami� hatóságnak� a� Kivu�

tartományokban� való� meger4sítése� a� fenti� visszaélések� megszüntetése� érdekében� el4kel4� helyen�

szerepel� a� nemzetközi� programban.� Az� EU� 2008� márciusában� ellenezte� a� KDK;beli� emberi� jogi�

helyzettel� foglalkozó� különleges� ENSZ;el4adó� megbízatásának� megszüntetését,� és� szorosan�

figyelemmel� kíséri� majd� azt� a� KDK;ról� szóló� jelentést,� amelyet� több,� emberi� jogi� helyzettel�

kapcsolatos�témákkal�foglalkozó�különleges�el4adó�nyújt�be�2009�márciusában.�

�

Riina� Kionka,� a� f4titkár/f4képvisel4� személyes� megbízottja� az� Afrikai� Nagy� Tavak� régiójáért�

felel4s�EUKK;val�együtt�2007�októberében�látogatást�tett�a�KDK�keleti�részén,�és�tárgyalt�ezekr4l�a�

kérdésekr4l� Kinshasában� a� helyi� kormányzókkal,� a� katonai� parancsnokokkal� és� a�

kormánytisztvisel4kkel.�

�

Az� EU� folytatja� a� párbeszédet� a� KDK� és� a� térség� egyéb� országainak� kormányaival� annak�

érdekében,�hogy�a�térségben�el4mozdítsa�a�békét�és�az�emberek�biztonságát.�
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Az� EU� határozottan� támogatja� azt� az� elvet,� amely� szerint� felel4sségre� kell� vonni� azokat,� akik�

megsértik�a�polgári�lakosság�emberi�jogait.�Az�EU�ezzel�összefüggésben�újfent�meger4sítette,�hogy�

támogatja�a��emzetközi�Büntet=bíróságot�az�emberi�jogoknak�a�Nagy�Tavak�Régiójában�történ4�

múltbéli� és� jelenlegi� megsértésével� kapcsolatos� er4feszítéseiben.� Azt� követ4en,� hogy� a�

Büntet4bíróság�elfogatóparancsot�adott�ki�J.P.�Bemba�ellen,�az�egyik�uniós�tagállamban�megtörtént�

a�letartóztatás,�ami�által�lehet4ség�nyílt�arra,�hogy�J.P.�Bembát�átadják�a�Büntet4bíróságnak.�

�

Dél;Afrika�

�

Az�EU�szorosan�figyelemmel�kísérte�a�zimbabwei�emberi�jogi�helyzetet,�amely�a�vizsgált�id4szak�

során�tovább�romlott.�Az�EU�több�nyilvános�nyilatkozatot�tett,�amelyben�kifogásolta�a�helyzetet.�

�

Az� országban� uralkodó� emberi� jogi� helyzet� területén� tett� el4rehaladás� hiánya� következtében� a�

Tanács�2008� februárjában�megújította�a�2008/135/KKBP139�közös�állásponttal�az�els4� ízben�2002�

februárjában� elfogadott,� a� zimbabwei� kormányzati� válságért� és� az� emberi� jogok� megsértéséért�

felel4s� vezet4kkel� szembeni� korlátozó� intézkedésekr4l� szóló� (2002/145/KKBP)140� közös�

álláspontot.�A�korlátozó�intézkedések�a�Zimbabwében�a�demokráciát,�az�emberi�jogok�tiszteletben�

tartását�és�a� jogállamiságot�súlyosan�veszélyeztet4� tevékenységekben�részt�vev4�személyeknek�az�

Európai� Unió� területére� való� beutazásának� tilalmából� és� ezen� személyek� pénzügyi� eszközeinek�

befagyasztásából�állnak.�A�katonai�m3veleti�célokat�szolgáló�fegyverekkel�és�felszerelésekkel�való�

ellátásra�vonatkozó�embargó�is�hatályban�van.�

�

A� kérdéses� id4szakot� két� fejlemény� határozta� meg.� Az� egyik� az,� hogy� Thabo� Mbeki� dél;afrikai�

elnök�folytatta�a�közvetítési�er4feszítéseket,�a�másik�pedig�az,�hogy�folynak�a�2008;as�zimbabwei�

elnök;�és�parlamenti�választások�el4készületei.�

�

������������������������������������������������������
139�HL�L�43.,�2008.2.19.�398.�o.�
140�HL�L�50.,�2008.2.21.,�1.�o.�
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2008� augusztusában� a� Dél;afrikai� Fejlesztési� Közösségnek� (SADC)� a� zambiai� Lusakában� tartott�

éves� csúcstalálkozóján� Mbeki� elnök� arról� számolt� be,� hogy� el4relépés� történt� a� ZANU;PF� és� az�

MDC� közötti� közvetítés� terén.� A� csúcstalálkozó� üdvözölte� az� el4relépést,� és� arra� ösztönözte� a�

feleket,�hogy�gyorsítsák�meg�a�tárgyalási�folyamatot�és�a�lehet4�legrövidebb�id4n�belül�fejezzék�be�

a�munkát�annak�érdekében,�hogy�a�következ4�választásokra�olyan�békés�légkörben�kerülhessen�sor,�

amelyben� a� zimbabwei� nép� szabadon� választhatja� meg� vezet4it.� Sajnos� a� közvetítési�

er4feszítéseknek�nem�sikerült�békés�légkört�teremteniük�a�választásokhoz.�Az�uralkodó�ZANU;PF�

párt� valójában� sosem� t3nt� késznek� arra,� hogy� elkötelezze� magát� a� tárgyalások� mellett,� és� az� év�

végéhez� közeledve� a� biztonsági� er4k� és� a� ZANU;PF� támogatói� nem� csak� az� MDC;vel,� hanem�

általában� a� lakossággal� szemben� egyre� több� er4szakot� és� az� emberi� jogokat� sért4� visszaéléseket�

követtek�el.�

�

Robert� Mugabe� elnök� részt� vett� a� lisszaboni� EU–Afrika� csúcstalálkozón� 2007� decemberében.�

Annak� ellenére,� hogy� szerepel� a� vízumtilalmi� listán,� vízumot� kapott,� mivel� több� afrikai� állam� a�

jelenlétét�szabta�meg�annak�feltételéül,�hogy�részt�vegyen�a�csúcstalálkozón.�A�csúcstalálkozó�során�

több�uniós�államf4�er4teljesen�bírálta�Mugabe�elnököt�és�zimbabwei�rezsimjét.�

�

A� választások� els4� fordulójára� 2008.� március� 29;én� került� sor.� A� választások� megfigyel4je� az�

SADC,� az�AU�és� a�Pánafrikai� Parlament� volt.�A�megfigyel4k� részér4l� a� választásokat� ért� bírálat�

ellenére� az� ellenzék� megnyerte� a� parlamenti� és� az� elnökválasztást� is.� Az� eseményt� igen� jelent4s�

mértékben� el4mozdították� a� Mbeki� elnök� által� tett� közvetítési� er4feszítések,� mivel� az� általa� elért�

sikerek� egyike� az� volt,� hogy� minden� egyes� választókörzetben� a� szavazatszámlálást� követ4en�

azonnal� ki� kellett� írni� a� választási� eredményt� a� szavazóhelyiségen� kívül.� Ez� lehet4vé� tette� a� nem�

kormányzati� szervezeteknek� és� a� választási� megfigyel4knek,� hogy� valamennyi� egyéni� adatot�

lefényképezhessenek�és�egybegy3jthessenek�azt�megel4z4en,�hogy�a�kormány�megkezdhette�volna�

a� számadatok� nem� megfelel4� feldolgozását.� Az� elnökválasztás� eredménye� (Mugabe� 43� %;�

Tsvangirai� 48� %)� azonban� nem� volt� egyértelm3� ahhoz,� hogy� elkerüljék� az� újabb� fordulót.� Erre�

június�27;én�került�sor,�és�valamennyi�megfigyel4�egyhangúlag�elítélte�az�eseményt.�Az�uralkodó�

párt� és� a� biztonsági� er4k� már� az� eseményt� megel4z4en� példa� nélküli� terrorrezsimet� engedtek�

szabadjára� az�országban,� aminek�következtében�az� ellenzéki� jelöltnek� saját� és� támogatói� életének�

védelme� érdekében� még� a� választások� el4tt� vissza� kellett� lépnie.� A� választások� mindenesetre�

egyetlen� jelölttel� is� folytatódtak,� aki� nem� meglep4� módon� a� leadott� szavazatok� 85� %;ával�

gy4zedelmeskedett� a�kormánytisztvisel4k� számlálása� szerint,� amelyet� azonban�nem�ellen4riztek� a�

semleges�megfigyel4k.�
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Kelet;Afrika�

�

Az�EU�megfigyel4ként�részt�vett�az�ugandai�kormány�és�az�Úr�Ellenállási�Hadserege�(LRA)�között�

az�észak;ugandai�Jubában�folytatott� tárgyalásokon.�A�Tanács� így� támogatta�a�Joaquim�Chissano,�

volt� mozambiki� elnök,� az� ENSZ;f4titkárnak� az� LRA� által� érintett� területekért� felel4s�

különmegbízottja� által� végzett� közvetítést.� Az� EU� közrem3ködött� a� jubai� békemegállapodás� öt�

különálló�mellékletének�–�többek�között�az�elszámoltathatóságról�és�az�igazságszolgáltatásról�szóló�

mellékletnek� –� a� kidolgozásánál� és� aláírásánál,� és� sajnálatát� fejezte� ki� amiatt,� hogy� végül� nem�

kerülhetett�sor�a�végleges�békemegállapodás�aláírására.�Ugyanakkor�nem�lángolt�fel�újabb�er4szak�

Észak;Ugandában,� és� az� EU� kötelezettséget� vállalt� az� Észak;Uganda� újjáépítésében� való�

segítségnyújtásra� annak� érdekében,� hogy� az� egymillióra� becsült,� lakóhelyét� elhagyni� kényszerült�

személy�hazatérhessen.�Az�EU�továbbá�nyomatékosan�felszólította�az�ugandai�kormányt�arra,�hogy�

maradjon� elkötelezett� a� folyamat� mellett� és� álljon� készen� a� békemegállapodás� rendelkezéseinek�

végrehajtására�a�Nemzetközi�Büntet4bíróságot�létrehozó�Római�Statútumnak�megfelel4en,�valamint�

er4sítse�meg�a�jogállamiságot�Uganda�egész�területén.�

�

Szudánban,�és�mindenekel4tt�Dárfúrban�nem�javult�az�elmúlt�évben�a�politikai,�a�biztonsági�és�a�

humanitárius� helyzet.� A� polgári� lakossággal,� a� békefenntartókkal� és� a� humanitárius� szervezetek�

személyzetével�szembeni�véget�nem�ér4�er4szak,�valamint�az,�hogy�továbbra�is�bizonyítottan�nagy�

méreteket�ölt�a�nemi�er4szak�és�magas�a�szexuális�b3ncselekmények�száma�még�mindig�mélységes�

aggodalommal�tölti�el�az�EU;t.�

�

Jóllehet� Dárfúrban� a� humanitárius� segítségnyújtás� célterületekre� való� eljuttatására� vonatkozó�

moratóriumot� 2008.� január� végén� még� egy� évvel� meghosszabbították,� a� humanitárius� helyzet�

tovább� romlott.� A� humanitárius� segítségnyújtáshoz� korlátozottan� hozzájutó� vagy� attól� elzárt� több�

tízezer� további� menekült� és� országon� belül� lakóhelyét� elhagyni� kényszerült� személy� által�

megtestesített�emberi�szenvedés�továbbra�is�rendszeresen�jellemzi�a�dárfúri�falvak�ellen�elkövetett�

katonai� támadásokat� követ4� helyzetet.� A� kormányzati� er4k� és� a� lázadó� csoportok� egyaránt�

hozzájárulnak�az�emberi�jogok�és�a�nemzetközi�humanitárius�jog�megsértéséhez.�Annak�elutasítása,�

hogy�érdemi�béketárgyalásokba�bocsátkozzanak,�állandósítja�az�elborzasztó�humanitárius�helyzetet.�

A� b3ncselekmények� elkövet4i,� valamint� az� emberi� jogok� és� a� nemzetközi� humanitárius� jog�

megsértése� nem� maradhat� büntetlenül.� A� n4kr4l,� a� békér4l� és� a� biztonságról� szóló� 1325� (2000)�

ENSZ�BT;határozat�tiszteletben�tartásának�fontosságára�több�alkalommal�is�emlékeztettek.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 176�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Az� EU� az� 1593� (2005)� ENSZ� BT;határozattal� összhangban� ismételten� felszólította� a� szudáni�

kormányt,�hogy�feltétel�nélkül�m3ködjön�együtt�a�Nemzetközi�Büntet4bírósággal,�és�adja�ki�azt�a�

két� személyt,� akikkel� szemben� a� Büntet4bíróság� Dárfúrban� feltételezhet4en� elkövetett� emberiség�

elleni�és�háborús�b3ncselekmények�miatt�2007.�április�27;én�elfogatóparancsot�adott�ki.�Ezen�igen�

felháborító� b3ncselekmények� esetében� a� büntetlenség� többé� nem� lehet� választás� kérdése.� Az�

Európai�Tanács�következtetéseiben�felszólította�a�GAERC;et,�hogy�kövesse�szorosan�figyelemmel�a�

szudáni� helyzetet� és� vegye� fontolóra� kiegészít4� intézkedések� meghozatalát� az� ENSZ;szel� és� más�

intézményekkel,�például�az�NBB;vel�való�együttm3ködés�teljes�hiánya�esetén141.�

�

Afrika�szarva�

�

Az�EU;t�továbbra�is�mélységes�aggodalommal�tölti�el�az�eritreai�emberi�jogi�helyzet,�többek�között�

a�vallásszabadság�és�a�médiaszabadság�romló�helyzete,�és�e�célból�üzeneteket�küldött�közvetlenül�

az�eritreai�elnöknek.�Az�EU�2007.�szeptember�18;án�nyilatkozatot�adott�ki,�amelyben�aggodalmát�

fejezte�ki�a�politikai�foglyok�–�köztük�a�2001;ben�letartóztatott�prominens�parlamenti�képvisel4k�és�

újságírók�–�eritreai�helyzete�miatt,�akiket�vádemelés�nélkül,� teljesen�elkülönítve�(incommunicado)�

tartanak� fogva.� Az� EU� továbbra� is� az� Eritrea� által� meger4sített� emberi� jogi� szerz4dések�

végrehajtására� szólít� fel;� ezzel� összefüggésben� az�EU�a� helyi� szakszervezetekkel� folyó� közösségi�

projekt�révén�konkrétan�támogatja�az�ILO;egyezmények�végrehajtását.�

�

Etiópiát� illet4en� az� EU� folytatja� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartásának� és� a� többpárti�

demokráciának� az� el4mozdítására� irányuló� munkáját.� Az� EU� mindenekel4tt� aggodalmának� adott�

hangot� a� nem� kormányzati� szervezetekr4l� szóló� törvénytervezet� kapcsán,� amely� alááshatja� annak�

lehet4ségét,� hogy� a� civil� társadalom� el4mozdítsa� a� demokráciát.� Aggodalmak� hangzottak� el� az�

újságírók�elleni�er4szak�és�egyéb�nyomásgyakorlással,�valamint�a�szólás;�és�egyesülési�szabadság�

egyéb�korlátozásaival�kapcsolatban.�Az�EU� levelet� intézett� az� etióp�miniszterelnökhöz,� amelyben�

aggodalmát�fejezte�ki�az�Etiópia�szomáli�régiójában�(Ogaden)�uralkodó�emberi�jogi�helyzet�miatt,�és�

felajánlotta� segítségét� a� térség� gazdasági� fejl4désének�el4mozdítása� terén.�Az�EU�nyomon�követi�

továbbá� a� 2005.� évi� megmozdulások� során� történt� letartóztatásokat� követ4� problémás� bírósági�

tárgyalásokat�is.�Pozitívan�értékelend4k�ugyanakkor�a�nemzeti�emberi�jogi�ellen4rz4�mechanizmus�

létrehozására�tett�els4�lépések.�

�

������������������������������������������������������
141� Lásd�a�Nemzetközi�Büntet4bíróságról�(NBB)�és�a�büntetlenség�elleni�küzdelemr4l�szóló�4.8.�fejezetet.�
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Az� EU� nyugtalanságának� adott� hangot� a� szomáliai� emberi� jogi� helyzet� romlása� miatt,� ami� az�

elhúzódó� konfliktus� eredménye,� és� arra� szólított� fel,� hogy� az� emberi� jogok� Szomáliában�

bekövetkezett� valamennyi� megsértését� hivatalosan� jelentsék� és� vizsgálják� ki.� Tizenhat� évnyi�

polgárháború�után�Szomáliának�a�béke�és�biztonság�megteremtésének,�a�demokratikus�folyamatok�

és�intézmények�létrehozásának,�valamint�az�emberi�jogok�meger4sítésének�fontos�kihívásaival�kell�

szembenéznie.�Különösen�a�gyermekek,�a�n4k�és�egyéb,�kiszolgáltatott�helyzet3�csoportok�alapvet4�

emberi� jogai�komolyan�veszélyeztetettek.�A�gyermekek� rendkívüli�mértékben�veszélyeztetettek� (a�

lakosság�50�%;a�még�nem�töltötte�be�a�18.�életévét,�közel�20�%;a�pedig�az�5.�életévét),�f4ként�az�

alultápláltság�és�a�védelem�hiányának�következtében.�A�Tanács�támogatja�az�Emberi�Jogi�F4biztos�

Hivatalát,� ideértve� a� független� szomáliai� emberi� jogi� szakért4t,� és� arra� ösztönzi� 4ket,� hogy�

indítsanak�független�tényfeltáró�és�helyzetfelmér4�missziót�Szomáliában.�Ez�örvendetes�els4�lépést�

jelentene� egy� olyan� mechanizmus� létrehozásának� irányába,� amely� a� valamennyi� fél� által�

szisztematikusan� elkövetett� emberi� jogi� visszaélések� kivizsgálására� szolgálna.� Az� EU� készen� áll�

arra,� hogy� fokozza� Szomália� támogatását� az� emberi� jogok� területén,� mindenekel4tt� a�

közintézmények�és�közszolgáltatások�területén�való�kapacitásfejlesztés�érdekében.�

�

6.5.� A�Közel;Kelet�és�az�Arab;félsziget�

�

Iránban�folytatódott�az�emberi�jogok�súlyos�megsértése.�Az�EU�által�a�legnyugtalanítóbbnak�tartott�

területeken�a�legutóbbi�éves�jelentés�óta�nem�történt�el4relépés;�a�helyzet�sok�szempontból�romlott.�

A� halálbüntetés� –� fiatalkorúak� esetében� is� történ4� –� alkalmazásának� mértéke� riasztó� módon�

megn4tt.� Világszerte� Iránban� végzik� ki� a� legtöbb� fiatalkorút,� és� Irán� az� országok� azon� kis�

csoportjához� tartozik,� amely� továbbra� is� alkalmazza� a� halálbüntetést� a� 18.� életév� betöltése� el4tt�

elkövetett� b3ncselekmények� tekintetében.� A� szólásszabadságot� szigorúan� korlátozzák.� Az� EU;t�

továbbra�is�nyugtalanítja�az�a�mód,�ahogyan�Irán�a�vallási�és�etnikai�kisebbségeket�kezeli.�Nagyon�

gyakoriak� a� kínzásról� szóló� beszámolók.� Az� emberi� jogok� védelmez4it� egyre� gyakrabban� vetik�

börtönbe� munkájuk� miatt,� és� egyre� gyakrabban� számolnak� be� zaklatásról� és� megfélemlítésr4l.�

Kevés� hatékony� fellépés� történik� az� emberi� jogok� megsértését� lehet4vé� tev4� jogszabályok,�

intézmények� és� hivatali� gyakorlatok� megreformálása� érdekében.� Az� EU;t� ezzel� szemben�

aggodalommal�tölti�el�a�jelenleg�vizsgált�büntet4törvénykönyv;tervezet,�amelynek�egyes�szakaszai�

egyértelm3en� megsértik� az� Iráni� Iszlám� Köztársaságnak� a� nemzetközi� emberi� jogi� egyezmények�

szerinti� kötelezettségvállalásait,� például� az� aposztázia,� az� eretnekség� és� a� boszorkányság�

tekintetében�a�kötelez4�halálbüntetés�bevezetésével.�
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Az�EU�következetesen�reagált�az�emberi�jogok�súlyos�megsértése�esetén�(halálbüntetés,�kínzás,�az�

emberi� jogok� védelmez4i,� a� n4k� jogai,� a� kisebbségekhez� tartozó� személyek� jogai),� több� esetben�

nyilvános� nyilatkozta� formájában.� Az� EU� képvisel4i� az� elmúlt� id4szakban� számos� alkalommal�

vetettek� fel� emberi� jogi� problémákat� az� iráni� hatóságoknak.� A� témák� közé� tartozott� a� fiatalkorú�

elkövet4k� kivégzése� –� az� erre� vonatkozó� moratórium� ellenére� –,� a� csonkítások,� a� nyilvános�

kivégzések,� a� véleményüket� békésen� kinyilvánító� személyek� hatóságok� általi� zaklatása� és�

bebörtönzése.� Aggodalomra� adott� okot� a� vallási� kisebbségekkel� szembeni� megkülönböztetés,�

mindenekel4tt� a� Bahá'ís� esetében,� akik� folyamatos� üldöztetésnek� vannak� kitéve,� amit� bizonyít� a�

közösség�vezet4jének�májusi�letartóztatása,�a�csoport�elleni�növekv4�er4szak�és�az�iráni�médiában�a�

velük� szemben� megnyilvánuló� propaganda.� Az� EU� helytelenítette� a� szólásszabadság� szigorú�

korlátozását�is,�ideértve�az�újságok�szerkeszt4ségeinek�bezárását,�a�bloggerek�és�az�egyetemek�ellen�

irányuló�korlátozásokat,�valamint�a�politikai�foglyok�–�különösen�az�emberi�jogok�n4i�védelmez4i,�

a�szakszervezeti�tagok�és�az�újságírók�–�fogva�tartását.�

�

Az� iráni� hatóságok� egyre� inkább� vonakodtak� megvitatni� és� megoldani� az� EU;val� az� emberi� jogi�

kérdéseket.�Az�uniós�er4feszítések�ellenére�továbbra�is�elutasították,�hogy�ülést�tartsanak�az�EU�és�

Irán� közötti� emberi� jogi� párbeszéd� keretében.� 2007� decemberében� valamennyi� uniós� tagállam�

támogatta�az�iráni�emberi�jogi�helyzetr4l�szóló�határozatot�az�ENSZ�Közgy3lésében.�A�határozat�az�

emberi� jogok� folyamatos�megsértését� illet4en�komoly�aggályokat� fogalmazott�meg,�és� felhívta�az�

Iráni�Iszlám�Köztársaságot,�hogy�tegyen�eleget�önként�vállalt�nemzetközi�kötelezettségeinek.�

�
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A�jó�kormányzás,�a�demokrácia,�az�emberi�jogok�és�a�jogállamiság�kulcsfontosságú�területek�az�EU�

Irakkal� fenntartott� kapcsolataiban,� illetve� az� országnak� nyújtott� támogatásában.� Az� EU� a�

jogállamiság�rendszerének�támogatása�és�az�emberi�jogok�tiszteletének�el4mozdítása�révén�el4segíti�

a� biztonság� megszilárdítását,� valamint� helyesli� a� megosztottságon� felülemelked4� demokratikus�

kormányzati�modellt,�továbbá�támogatja�a�jogállamisággal�és�az�emberi�jogokkal�kapcsolatos�iraki�

kötelezettségvállalásokat�tartalmazó,�Irakkal�való�nemzetközi�megállapodás�végrehajtását.�Integrált�

iraki� jogállamiság;missziója� (EUJUST�LEX)� révén�az�Európai�Unió�–� iraki�kérésre�–� továbbra� is�

képzést� nyújtott� az�uniós� tagállamokban� az� iraki� rend4ri� er4k,� igazságügyi�dolgozók�és�büntetés;

végrehajtási�szervek�vezet4�beosztású�dolgozóinak.�Az�Európai�Bizottság�2005�óta�m3ködik�közre�

Irakban� a� jogállamiság� és� az� igazságügyi� ágazat� támogatásában.� A� hangsúlyt� az� Irakon� belüli�

gyakorlati� alkalmazásra� fektetetik.� A� Bizottság� 2007;ben� finanszírozást� nyújtott� konkrétan� a�

jogállamiságnak� és� az� igazságügyi� ágazatnak� a� kiemelten� fontos� köz;� és� magánintézmények� és� ;

kapacitások� meger4sítése� révén� történ4� támogatásához.� Támogatást� nyújtottak� több� köz;� és�

magánintézménynek,� valamint� a� civil� társadalom� emberi� jogi� vonatkozású� fejlesztéséhez.�

Tekintettel� arra,� hogy� a� térségben� a� menekültek� és� az� országon� belül� lakóhelyüket� elhagyni�

kényszerült� személyek� sorsa� nehéz,� az� Európai� Bizottság� az� ezzel� kapcsolatos� humanitárius�

segítségnyújtás�céljára�is�biztosított�finanszírozást.�

�

2005�szeptemberében�az�EU�és� Irak�politikai�párbeszédr4l�szóló�együttes�nyilatkozatot� írt�alá.�Az�

EU� e� párbeszédet� emberi� jogi� célkit3zései� el4mozdítására� és� az� iraki� emberi� jogi� problémák�

felvetésére� használja.� Az� EU� csalódottságát� fejezte� ki� a� halálbüntetés� 2005.� szeptemberi� iraki�

visszaállítása�miatt,�és�azóta�több�ízben�kérte�annak�eltörlését.�Az�EU�jelenleg�tárgyalásokat�folytat�

Irakkal� egy� olyan� kereskedelmi� és� együttm3ködési� megállapodásról,� amely� várhatóan� tartalmaz�

majd� emberi� jogi� záradékot,� létrehozza� az� emberi� jogi� kérdések� terén� folytatott� együttm3ködés�

kereteit,� továbbá� foglalkozik� a� jogállamisággal� és� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal� kapcsolatos�

különféle�kérdésekkel.�

�

Úgy�t3nik,�hogy�az�ország�közvéleményében�egyre�er4södik�az�emberi�jogi�kérdésekkel�szembeni�

tudatosság,� és� az� EU� építeni� szeretne� erre� a� pozitív� tendenciára� és� folytatni� kívánja� Szaúd;

Arábiával� az� e� kérdésekr4l� folytatott� párbeszédet.� A� szaúd;arábiai� emberi� jogi� helyzet� azonban�

továbbra�is�súlyos�aggodalomra�ad�okot�mind�egyedi�esetek,�mind�pedig�az�olyan�általános�jelleg3�

aggályok� kapcsán,� mint� például� a� halálbüntetés,� a� n4k� helyzete� vagy� a� sajtószabadság.� Az� EU�

továbbra�is�felvetette�ezeket�az�aggályokat�a�szaúdi�hatóságoknak,�a�kétoldalú�kapcsolatok�szintjén�

csakúgy,�mint�az�Öböl�Együttm3ködési�Tanáccsal�rendezett�találkozókon.�
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Az�EU�továbbra�is�segítette�a�Jemeni�Köztársaság�reformtörekvéseit,�többek�között�az�emberi�jogok�

és�az�alapvet4�szabadságok�terén.�A�képviseleti�demokrácia�és�az�emberi�jogok�mellett�elkötelezett�

országként� Jemen� az� EU� számára� nyilvánvaló� tárgyalópartner� az� Arab;öböl� térségében.� Jemen�

pozitív� demokratikus� fejl4dése� –� többek� között� kinyilvánított� emberi� jogi� törekvéseinek� sikeres�

megvalósítása� is� –� azonban� attól� függ,� hogy� az� ország� képes;e� leküzdeni� a� szegénységet,� a�

fundamentalizmust� és� a� terrorizmust.� Az� EU� a� jemeni� hatóságokkal� együttm3ködve� továbbra� is�

valamennyi� említett� területen� rendelkezésre� bocsátja� szakértelmét� és� segítséget� nyújt� a�

kapacitásépítéshez�.�

�

6.6.� Ázsia�

�

A�régió�országaival�fennálló�politikai�kapcsolatai�tekintetében�az�EU�egyik�f4�prioritását�az�emberi�

jogok� képezik.� Az� EU� az� emberi� jogok� el4mozdításával� és� a� demokrácia� meger4sítésével�

kapcsolatos� célját� a� külpolitikai� eszközök� széles� skálájával� igyekszik� elérni,� különösen� pedig�

emberi� jogi� záradéknak� a� kétoldalú� megállapodásokba� való� beillesztésével,� partnerségi� és�

együttm3ködési� megállapodásokra� vonatkozó� tárgyalások� folytatásával,� emberi� jogi� kérdések�

megvitatásával� a� rendszeres� politikai� párbeszédek� keretében,� az� emberi� jogokkal� foglalkozó�

párbeszéd� szervezésével� és� választási� megfigyelési� missziók� létrehozásával.� Az� EU� ezenkívül�

következetesen� folytatja� emberi� jogi� politikáját� az� Ázsia–Európa� találkozó� (ASEM)� keretében,�

amely�európai�és�ázsiai�országok�részvételével�zajló�többoldalú�folyamat.�Az�EU�elismeréssel�vette�

tudomásul,� hogy� a� Délkelet;ázsiai� Nemzetek� Szövetsége� által� elfogadott� ASEAN;Charta�

tartalmazza�az�emberi� jogok�és�az�alapvet4�szabadságok�el4mozdítását�és�védelmét,�és� ily�módon�

kilátásba�helyezi� emberi� jogokkal� foglalkozó�ASEAN;szerv� létrehozását,� amely�Ázsiában�az� els4�

ilyen�intézmény�lenne.�

�

Az�emberi�jogok�tekintetében�a�kontinensen�elért�általános�el4relépés�elismerése�mellett�az�EU�úgy�

véli,�hogy� további�munkára�van�szükség,�különösen�a�kisebbségek,�a�menekültek�és�a�szociálisan�

veszélyeztetett�csoportok�helyzete,�valamint�a�szólás;�és�az�egyesülési�szabadság,�továbbá�a�gyenge�

és�nem�független�igazságszolgáltatási�rendszerek�tekintetében.�

�
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Északkelet;Ázsia�

�

A� vizsgált� id4szakban� a� kínai� emberi� jogi� helyzet� a� nemzetközi� közösség� és� a� civil� társadalom�

górcsöve�alá�került�annak�köszönhet4en,�hogy�2008�augusztusában�Kína�adott�otthont�az�olimpiai�

játékoknak.� Részben� a� Kína� által� az� olimpiai� pályázatában� és� a� felhívás� idején� tett� ígéretek� –�

különösen�a�külföldi�riporterek�részére�a�játékok�el4tt�és�alatt�biztosított�teljes�kör3�médiaszabadság�

–�alapján�arra�lehetett�számítani,�hogy�Kína�az�emberi� jogok�javítása�révén�arra�törekszik,�hogy�a�

világ�pozitív�képet�alkothasson�róla.�Ezek�az�elvárások�egyáltalán�nem�teljesültek,�s4t�ellenkez4leg:�

a� játékok� el4készületei� az� állampolgári� jogok� kárára� a� biztonsági� intézkedések� fokozását�

eredményezték,�és�paradox�módon�egyes�esetekben�hozzájárultak�az�emberi� jogok�megsértéséhez.�

Ezen� esetek� közé� tartozik� a� bíráló� hangoknak� a� játékok� el4tt� megfélemlítés,� zaklatás� és�

letartóztatások� révén� történ4� elhallgattatása,� az� internet;ellen4rzés,� embereknek� az� otthonaikból�

történ4�er4szakos�kilakoltatása�azért,�hogy�az�olimpiai�építkezések�számára�helyet�biztosítsanak�és�a�

Pekinget�érint4�általános�tisztogatási�m3velet,�amely�kiterjedt�többek�között�a�petíciókat�benyújtók,�

az�aktivisták�és�más�személyek�begy3jtésére�is.�

�

Az�EU�eddig�példátlan�számban�tett�démarche;okat,�többek�között�néhány�jelent4sebb�letartóztatás�

és�az�emberi� jogok�védelmez4i,�köztük�Hu�Jia�elítélése�kapcsán,� akir4l�az�EU�még�egy�kivételes�

nyilvános� nyilatkozatot� is� kiadott.� Az� EU� és� Kína� közötti� emberi� jogi� párbeszéd� két� ülésére� a�

jelentési�id4szakban�került�sor142,�és�az�emberi�jogokkal�kapcsolatos�aggályokat�felvetették�a�magas�

szint3�politikai�párbeszéd�keretében�tartott�egyéb�üléseken�is,�többek�között�a�biztosok�testületének�

2008.�áprilisi�látogatásakor�is.�

�

A� március� 14;i� lhasai� zavargások� és� a� tibetiek� által� lakott� egyéb� területeken� ezt� követ4en�

tapasztalható� nyugtalanság� tovább� rontotta� Kína� emberi� jogi� eredményeit,� és� az� ország� a�

nemzetközi� bírálat� célpontjává� vált.� Noha� egyértelm3,� hogy� súlyosan� megsértették� az� emberi�

jogokat,� ennek� teljes� mértékét� nehéz� megítélni,� mivel� Tibetet� valójában� lezárták.� A� halottak,� a�

sebesültek� és� a� fogvatartottak� számában�nagyok� az� eltérések,� és� folyamatosak�a� fogvatartottakkal�

szembeni� rossz� bánásmóddal� és� a� kínzásokkal,� a� nemzetközileg� garantált,� tisztességes� bírósági�

eljáráshoz� való� jog� hiányával,� valamint� a� fokozott� „hazafias� átnevelési”� kampánnyal� kapcsolatos�

aggályok.�

�

������������������������������������������������������
142� Lásd�a�2.6.1.�fejezetet�–�Emberi�jogi�konzultációk�Kínával.�
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Az�EU�március�17;én�nyilvános�nyilatkozatot�adott�ki,�amelyben�többek�között�felszólította�a�kínai�

kormányt,� hogy� tegyen� lépéseket� a� tibetiek� emberi� jogi� kérdésekkel� kapcsolatos� aggályainak�

kezelése� érdekében,� valamint� mindkét� felet� arra� bátorította,� hogy� kezdjen� érdemi� és� konstruktív�

párbeszédet�a�mindenki�számára�elfogadható,�a�tibeti�kultúrát,�vallást�és�identitást�teljes�mértékben�

tiszteletben� tartó,� fenntartható�megoldás� elérése� érdekében.�Nemzetközi�nyomásra�két� találkozóra�

került� sor� a� dalai� láma� képvisel4i� és� a� kínai� hatóságok� között,� azonban� ez� eddig� kevés� konkrét�

eredménnyel�járt.�

�

A�Xinjiang� tartományban�él4�ujgur�kisebbség�esetében�a�kulturális� és�vallási� identitás� elnyomása�

továbbra�is�problémát�jelent.�

�

Másrészr4l�a�májusi�szecsuani�földrengés�fokozta�a�kínai�nép�iránti�túláradó�nemzetközi�szimpátiát�

és� támogatást,� valamint� a� beszámolókra� és� a� híradásokra� jellemz4� kezdeti� nyitottság� kedvez4�

ellentétet�teremtett�a�tibeti�eseményeket�övez4�titoktartással�szemben.�

�

Mindent�összevetve�a�jelentési�id4szak�során�nem�mutatkozott�sem�fejl4dés,�s4t�visszaesés�sem�az�

EU� számára� aggályt� jelent4� egyes� f4bb� területeken,� többek� között� a� Polgári� és� Politikai� Jogok�

Nemzetközi� Egyezségokmányának� meger4sítése,� a� szólás;� és� az� egyesülési� szabadság� terén,�

különös�hangsúlyt� fektetve�az�emberi� jogok�védelmez4ire,�a�büntet4� igazságszolgáltatási� rendszer�

reformjára,� továbbá� a� munka� általi� átnevelés� megszüntetésére,� a� fogvatartottak� jogaira,� a�

vallásszabadságra�és�a�kisebbségekhez�tartozó�személyek�jogaira.�Másrészr4l�pedig�történt�néhány�

pozitív�fejlemény�is,�különösen�a�gazdasági,�a�szociális�és�a�kulturális� jogok�terén,�mint�például�a�

munkaszerz4désekr4l� szóló� új� törvény� elfogadása,� amely� növeli� a� munkavállalók� védelmét,�

valamint�halálbüntetéseket�kiszabó�ítéletek�felülvizsgálata..�

�

Az� EU� aggodalommal� követte� a� halálbüntetéssel� kapcsolatos� helyzet� romlását� Japánban143.� A�

tokiói� misszióvezet4k� számos� találkozót� szerveztek� a� japán� kormány� és� a� parlament� tagjaival,�

valamint� nem�kormányzati� szervezetekkel� az�EU�azon�üzenetének� közvetítése� céljából,�miszerint�

elfogadhatatlannak�tartja�a�halálbüntetést.�

�

������������������������������������������������������
143� Lásd�a�2.6.6.�fejezetet�az�emberi�jogi�trojka;konzultációkról.�
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Az�EU;t�még�mindig�komoly�aggodalommal�tölti�el�az�emberi�jogok�Koreai��épi�Demokratikus�

Köztársaságban�  KNDK)� történ4� súlyos� megsértése.� Aggodalmának� többször� is� hangot� adott�

nemzetközi� fórumokon� és� kétoldalú� megbeszélések� során,� valamint� továbbra� is� nyomatékosan�

felszólította� Phenjant,� hogy� javítson� a� helyzeten.� Az� emberi� jogokkal� kapcsolatos� aggályokat� az�

uniós� tagállamok� helyi� nagykövetei� szóba� hozták� a� KNDK;val� az� (igazgatói� szint3)� uniós� trojka�

Phenjanba�tett�látogatásán�(2007.�december),�valamint�a�KNDK�tisztvisel4ivel�Brüsszelben�és�más�

uniós�tagállamokban�tartott�találkozók�során.�

�

A�2007�októberében�megrendezett,�ötödik�halálbüntetés�elleni�világnap�alkalmából�az�Európai�Unió�

újólag� meger4sítette� a� halálbüntetést� minden� körülmények� között� ellenz4,� régóta� fennálló�

álláspontját.� Az� EU� mélységesen� aggódik� továbbá� amiatt,� hogy� a� Koreai� Népi� Demokratikus�

Köztársaságban�folytatódik�az�emberek�halálra�ítélése�és�kivégzése.�Az�EU�komoly�aggodalommal�

vette� tudomásul,� hogy� a� Koreai� Népi� Demokratikus� Köztársaság� kormánya� 2007� decemberében�

elutasította�az�ENSZ�Közgy3lésének�a�halálbüntetésre�vonatkozó�moratóriumról�szóló�határozatát.�

�

Az� ENSZ;közgy3lés� harmadik� bizottsága� legutóbbi� ülésén� megnyugtató� többséggel� elfogadta� az�

EU� által� el4terjesztett,� a� KNDK;beli� emberi� jogi� helyzetr4l� szóló� konkrét� határozatot.� Az� EU�

el4terjesztett� egy� KNDK;val� kapcsolatos� határozatot� is,� amelyet� az� Emberi� Jogi� Tanács� 2008.�

március� 28;án� fogadott� el.� Ez� a� határozat� arra� sürgeti� Phenjant,� hogy� javítson� emberi� jogi�

eredményein,�és�tegye�lehet4vé�a�KNDK;beli�emberi�jogi�helyzettel�foglalkozó�különleges�ENSZ;

el4adó�megbízatásának�meghosszabbítását.�

�

Az�EU�továbbá�nyomatékosan�felszólította�Phenjant�arra,�hogy�legyen�elnéz4�azokkal�a�KNDK;beli�

állampolgárokkal,� akik� élelem� keresése� közben� lépik� át� a� határt,� és� akiket� ezt� követ4en�

visszairányítanak.� Sok� észak;koreai� továbbra� is� megkockáztatja� élelem� és� munka� reményében� a�

külföldre� menekülést,� amely� tendenciát� növelik� a� otthonokban� és� a� termésben� kárt� okozó� er4s�

áradások.�

�

Aggódva� a� KNDK;beli� élelmiszerhiány� miatt,� az� EU� továbbra� is� gondoskodott�

élelmiszerbiztonságról.� Az� EU� üdvözölte� azt� is,� hogy� a� KNDK� az� Élelmezési� Világprogram�

keretében�élelmiszersegélyért�folyamodott.�

�

Az�EU�pozitívan�szemlélte�a�halálbüntetésre�vonatkozó�de�facto�moratóriumot,�amely� tíz�éve�van�

hatályban� a� Koreai� Köztársaságban,� és� arra� ösztönözte� Szöult,� hogy� vezesse� be� a� de� jure�

moratóriumot�annak�érdekében,�hogy�mihamarabb�eltöröljék�a�halálbüntetést.�
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Délkelet;Ázsia�

�

Az� EU� továbbra� is� igen� szorosan� figyelemmel� kísérte� a� burmai/mianmari� helyzetet,� különös�

tekintettel� a� békés� tüntetések� 2007.� szeptemberi� er4szakos� elnyomására.� Az� EU� számos,� f4ként�

ázsiai� partnerrel� felvetette� ezt� a� kérdést,� és� több� tanácsi� következtetést,� uniós� és� elnökségi�

nyilatkozatot� is� kiadott� a� szóban� forgó� eseményekkel,� valamint� azzal� kapcsolatban,� hogy� 2008�

májusában� meghosszabbították� a� Nobel;békedíjas� Daw� Aung� San� Suu� Kyi,� a� Nemzeti� Liga� a�

Demokráciáért�párt�vezet4jének�házi�4rizetét.�A�EU�felszólított�arra,�hogy�az�4t�érint4�valamennyi�

korlátozást� oldják� fel,� továbbá� engedjék� szabadon� a� többi� politikai� foglyot,� valamint� a� 2007.�

augusztusi–szeptemberi�tüntetések�alkalmával�és�azt�követ4en�bebörtönzötteket.�

�

2007.� augusztus–szeptemberben� az� EU� ismételten� felszólította� a� kormányt,� hogy� ne� alkalmazzon�

er4szakot�a�békés�tüntet4kkel�szemben,�valamint�szolidaritást�vállalt�Burma/Mianmar�lakosságával,�

és�csodálatát� fejezte�ki�a�bátor�szerzetesek�és�egyéb�polgárok� iránt,�akik�a�békés� tüntetéshez�való�

jogukat�gyakorolták.�

�

A� 2007.� szeptemberi� békés� tüntetések� sajnálatosnak� ítélt� er4szakos� leverésére� válaszul� az� EU�

meger4sítette� a� már� meglév4� szankciókat� a� Burmából/Mianmarból� származó� drágakövekre� és�

faanyagra� és� az� ezzel� kapcsolatos� befektetésekre� vonatkozó� kereskedelmi� tilalommal� történ4�

kiegészítéssel.� Az� EU� 2008� áprilisában� meger4sített� formában� megújította� az� azon�

burmai/mianmari�személyekkel�szembeni�korlátozó�intézkedésekr4l�szóló�közös�álláspontot,�akik�a�

legnagyobb� hasznot� húzzák� az� államhatalommal� való� visszaélésb4l,� valamint� akik� tevékenyen�

veszélyeztetik� a� nemzeti� megbékélés� folyamatát,� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartását� és� a�

demokráciát.�

�

Az�EU�aktívan�támogatta�az�ENSZ�jószolgálati�misszióját,�beleértve�Ban�Ki;Moon�ENSZ;f4titkár�

és� Ibrahim� Gambari� különleges� tanácsadó,� valamint� Sergio� Pinheiro� és� Tomás� Ojea� Quintana,� a�

mianmari� emberi� jogi� helyzetért� felel4s� korábbi,� illetve� jelenlegi� különleges� ENSZ;el4adó�

munkáját.� Az� EU� kezdeményezte,� hogy� Mianmar� helyzetével� kapcsolatosan� az� Emberi� Jogi�

Tanácsban� rendkívüli� ülést� rendezzenek� 2007.� október� 2;án,� amelyre� sikerült� több,� a� mianmari�

emberi� jogi� helyzettel� kapcsolatos� határozatot� beterjesztenie.� A� 2008� júniusában� elfogadott�

határozat�tekintetében�volt�évek�óta�leger4sebb�a�konszenzus.�

�
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Annak� érdekében,� hogy� összehangoltabban� támogassa� az� ENSZ� jószolgálati� misszióját� és� –�

különösen�az�ázsiai�partnerek�felé�–�aktívabban�kommunikálja�az�uniós�álláspontokat,�az�EU�2007�

novemberében� az� olasz� Piero� Fassinót� kinevezte� burmai/mianmari� különmegbízottjává.� Piero�

Fassino,� az� EU� különmegbízottja� szorosan� együttm3ködött� Ibrahim� Gambarival,� az� ENSZ�

különleges�tanácsadójával,�valamint�konzultációkat�folytatott�Mianmarról�számos�ázsiai�partnerrel�

és�az�ENSZ�baráti�kör�más�tagjaival�is.�

�

Az�EU�támogatta�Ibrahim�Gambari,�az�ENSZ�különleges�tanácsadójának�mianmari�missziója�által�

elért�eredményeket,�ugyanakkor�sajnálatát�fejezte�ki�amiatt,�hogy�a�burmai�hatóságok�és�Daw�Aung�

San� Suu� Kyi� közötti� tárgyalások� nem� voltak� érdemiek,� hogy� határozat� született� házi� 4rizetének�

meghosszabbításáról� és� hogy� a� szabadon�bocsátását� követel4�politikai� aktivistákat�bebörtönözték.�

Az� EU� sajnálatát� fejezte� ki� amiatt� is,� hogy� a� 2008.� május� 10;én� és� 24;én� tartott� alkotmányos�

népszavazás�az�általános�megfélemlítés�légkörében�hitelét�vesztette.�Az�EU�képvisel4i�rendszeresen�

kiemelték,�hogy�a�népszavazás�nemzetközi�el4írásoknak�megfelel4�megtartása,�valamint�a�hat�évnél�

hosszabb� ideje,� vádemelés� nélkül� folyamatosan� letartóztatásban� lév4� Daw� Aung� San� Suu� Kyi�

szabadon� bocsátása� el4segítette� volna� a� nemzeti� megbékélés� és� a� valódi� demokratikus� átmenet�

folyamatának� megkezdését,� amelyre� Burmának/Mianmarnak� a� 2008.� május� elején� lesújtott�

természeti�csapást�követ4en�most�nagyobb�szüksége�van,�mint�valaha.�

�

A� Nargis� ciklon� okozta� katasztrófát� illet4en� az� EU� haladéktalanul� jelent4s� mérték3� gyorssegélyt�

bocsátott� rendelkezésre,� és� a� lehet4� legtöbb� szakért4t� a� helyszínre� küldte.� Az� EU� nyilvános�

nyilatkozatok� és� diplomáciai� csatornák� útján� nyomatékosan� felszólította� a� hatóságokat,� hogy�

javítsák�az�országba�és�az�érintett� területekre�történ4�bejutást,�és�adott�esetben�üdvözölte�az�olyan�

javulást,� mint� például� a� hatóságok� azon� döntését,� amely� szerint� állampolgárságra� való� tekintet�

nélkül� engedélyezik� a� külföldi� humanitárius� segítségnyújtók� beutazását.� Az� EU� azonban� ezt�

követ4en�aggodalmát� fejezte�ki�amiatt,�hogy�nem�volt�elég�gyors� és�széles�kör3�az�el4relépés,�és�

továbbra�is�er4teljesen�felszólította�a�mianmari�hatóságokat,�hogy�javítsák�tovább�az�országba�való�

bejutást�és�egyszer3sítsék�a�bürokratikus�eljárásokat.�

�

Az�EU�elismerését�fejezte�ki�az�ENSZ�és�az�ASEAN;országok�koordinációs�és�segít4�szerepe�iránt.�

Az� EU� folytatta� a� nemzetközi� és� helyi� ügynökségekkel� és� nem� kormányzati� szervezetekkel� való�

együttm3ködést�annak�érdekében,�hogy�enyhülést�nyújtson�a�ciklon�túlél4inek.�Az�EU�továbbra�is�

azt� reméli,� hogy� a� burmai/mianmari� hatóságok� megragadják� a� nemzetközi� segítség� keretében� tett�

jelent4s� és� nagylelk3� felajánlások� jelentette� lehet4séget,� és� hogy� valóban� együttm3ködnek� a�

nemzetközi�közösséggel.�
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Az�EU� továbbra� is� aggódva� figyeli,� hogy�Kambodzsában� a� földdel� és� a� lakhatással� kapcsolatos�

vitákat�a�jogállamiság�hiánya�és�az�emberi�jogok�megsértése�jellemzi.�Az�EU;t�ezenfelül�mélységes�

aggodalommal� tölti� el� a� kambodzsai� állampolgárokkal� folytatott� emberkereskedelem� és� annak�

mértéke.�

�

Az� EU� figyelemmel� kísérte� a� 2007� áprilisában� tartott� helyhatósági� választásokat.� A� Kambodzsai�

Királyság� királyi� kormánya� és� a� kambodzsai� Országos� Választási� Bizottság� meghívásának�

köszönhet4en� az� EU� választási� megfigyel4� missziót� (EOM)� küldött� a� 2008.� július� 27;i�

nemzetgy3lési� választások� megfigyelése� céljából.� Az� EU� EOM� 130� megfigyel4b4l� állt� és� két�

hónapos� id4tartamra� telepítették.� A� szokásokhoz� híven� az� EU� EOM� a� választási� folyamatot�

valamennyi�vonatkozásában�figyelemmel�kísérte,�és�azt�értékelte,�hogy�a�választás�mennyire� felel�

meg�a�nemzetközi�és�regionális�választási�el4írásoknak,�valamint�a�nemzeti�törvényeknek.�

�

Az�EU�(az�Európai�Bizottság�és�több�tagállam)�folytatta�a�vörös�khmerekkel�foglalkozó�bíróság�(a�

kambodzsai� Alkotmánybíróság� különleges� tanácsai)� támogatását,� amely� 2007� 4szén� megkezdte� a�

vörös� khmerek� rezsime� olyan� magas� rangú� vezet4inek� meghallgatását,� akik� állítólag� súlyos�

b3ncselekményeket�követtek�el.�

�

Az� EU� általában� egyre� nagyobb� bizalommal� viseltetik� az� indonéz� kormány� azon�

kötelezettségvállalása�tekintetében,�amely�szerint�biztosítja�az�emberi�jogok�tiszteletben�tartását.�Az�

EU� elismerte,� hogy� Indonézia� el4relépést� tett� az� emberi� jogokkal� kapcsolatos� jogi� normák�

meghatározása� terén� két,� 2007� júliusában� hozott� alkotmánybírósági� határozat� útján,� amely�

megszüntette�a�szabad�véleménynyilvánításra�vonatkozó� jogi�korlátozásokat.�A�számos�pozitívum�

között�említésre�méltó�a�civil�társadalom�kiteljesedése�és�a�médiaszabadság.�

�

A� gyakorlatban� az� EU� még� mindig� nem� találja� megnyugtatónak� az� emberi� jogi� vonatkozásokat,�

különösen�a�vallási�csoportok�közötti�és�a�vallási�meggy4z4déseken�belüli�viszonyokat.�A�pápuai�és�

a� nyugat;pápuai� tartományokban� uralkodó� emberi� jogi� helyzet� rávilágított� arra,� hogy� szakadék�

tátong� Indonézia� nemzetközi� kötelezettségvállalásai� és� a� helyszínen� tapasztaltak� között.�Az� acehi�

tartományban�uralkodó�emberi�jogi�helyzetet�szintén�figyelemmel�kell�kísérni.�Az�EU�megfigyelte,�

hogy�nehézségek� tapasztalhatók�a�súlyos�emberi� jogi� jogsértések�elkövet4inek� igazságszolgáltatás�

elé�állítása�terén.�

�
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Az�EU;t�2008�áprilisában�megdöbbentette�az�a�miniszteri�rendelet,�amely�gyakorlatilag�tilalom�alá�

vonta� az� Ahmadija;hithez� kapcsolódó� tevékenységeket.� Ez� a� határozat� a� vallásszabadság�

alkotmányellenes�akadályozásának�tekinthet4,�és�ezáltal�visszalépést�jelent�a�mérséklet,�a�tolerancia�

és�a�pluralizmus�tiszteletben�tartását�hirdet4�indonéz�hagyomány�szempontjából.�Az�EU�démarche;

okat� tett� az� Ahmadija;mozgalom� érdekében,� és� hangsúlyozta� annak� fontosságát,� hogy� a� vallási�

kisebbségekhez� tartozó� valamennyi� személy� esetében� garantálják� azt� a� jogot,� hogy� szabadon�

gyakorolhassák�hitüket.�

�

Az� EU;nak� továbbra� is� aggályai� vannak� a� múltban� elkövetett� emberi� jogi� visszaélések� miatti�

felel4sségre� vonás� és� az� emberi� jogok� védelmez4ivel� szemben� tanúsított� bánásmód� kapcsán.� Az�

igazságügyi�hatóságok�csekély�el4relépést�tettek�a�múltban�elkövetett�jogsértések�kezelése�terén.�A�

rend4rség� és� a�biztonsági� er4k�még�mindig� széles�kör3�büntetlenséget� élveznek.� Indonézia� egyes�

régióiban�az�emberi�jogok�védelmez4it�a�biztonsági�er4k�továbbra�is�megfélemlítik�és�zaklatják.�

�

Az�EU�és�Indonézia�közötti�emberi�jogi�párbeszédr4l�a�magas�rangú�tisztvisel4k�2007�márciusában�

Yogyakartában� tartott� találkozóján� állapodtak� meg.� Az� uniós� trojka� politikai� igazgatóinak� és�

Indonézia�képvisel4inek�a�találkozója�(2008.�május,�Jakarta)�meger4sítette,�hogy�mindkét�fél�készen�

áll� arra,� hogy� elindítsák� a� globális,� regionális� és� belföldi� vonatkozású� emberi� jogi� kérdésekkel�

kapcsolatos� vélemények� és� bevált� gyakorlatok� cseréjére� szolgáló� rendszeres� emberi� jogi�

párbeszédet.�

�

Az�EU� továbbra� is� figyelemmel�kísérte�a� laoszi�hatóságok�általi�üldöztetés�el4l�menekül4�hmong�

menedékkér4kkel�szemben�tanúsított�bánásmódot.�A�New�York;i�trojka�2007�decemberében�emberi�

jogi� szakért4i� szinten� ülésezett� a� következ4� két� nem� kormányzati� szervezet� képvisel4inek�

részvételével:�Society�of�Threatened�People�és�Lao�Human�Rights�Council.�A�laoszi�kormánynak�és�

az� Európai� Bizottságnak� az� intézményépítés,� a� közigazgatási� reform,� a� kormányzás� és� az� emberi�

jogok�terén�folytatott�együttm3ködéssel�foglalkozó�informális�munkacsoportjának�második�ülésére�

2008� márciusában� került� sor.� Az� EU� az� ülésen� kiemelte� a� civil� társadalomnak� a� demokratikus�

fejl4désben�és�a� társadalmi� t4ke�el4mozdításában� játszott�szerepét.�Kifejezésre� juttatta�ezenfelül�a�

laoszi� hmongok� Thaiföldr4l� történ4� er4szakos� hazatelepítésével� kapcsolatos� aggályait.� Az� EU�

aktívan� népszer3síti� a� Nemzetközi� Büntet4bíróságot� Laoszban.� Benita� Ferrero;Waldner� biztos�

például� 2008� februárjában� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal� és� a� civil� társadalommal� foglalkozó�

szakmai� találkozón� vett� részt� Laoszban,� amelyen� nyomatékosan� felszólította� Laoszt� arra,� hogy�

tegyen� lépéseket� a� Római� Statútum� meger4sítése� érdekében,� valamint� ismételten� biztosította� az�

Európai�Bizottság�e�folyamatban�nyújtott�támogatásáról.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 188�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Az� EU� üdvözölte� a� Fülöp;szigeteki� kormány� azon� döntését,� amely� szerint� 2008� áprilisában�

meger4síti� a� kínzás� elleni� egyezmény� fakultatív� jegyz4könyvét� (OPCAT),� valamint� az� arra�

vonatkozó�kötelezettségvállalását,� hogy�véget�vet� a�politikai� aktivistákat,� újságírókat,� emberi� jogi�

aktivistákat,�bírákat�és�ügyvédeket�sújtó,�bírósági�eljárás�nélküli�kivégzéseknek,�és�hogy�bíróság�elé�

állítja�az�elkövet4ket.�

�

A� Fülöp;szigeteki� kormány� és� az� EU� által� folytatott� politikai� megbeszéléseket,� valamint� azt�

követ4en,� hogy� a� kormány� érdekl4dést� mutatott� az� uniós� technikai� segítségnyújtás� iránt,� az� EU�

jelezte,� hogy� kész� segíteni� a� bírósági� eljárás� nélküli� kivégzések� kérdésének� és� a� múltat�

meghatározó,� büntetlenség� légkörének� a� kezelésében.� A� szükségletek� felmérését� célzó� 2007;es�

missziót�és�a�szakért4i�javaslatok�részletes�felülvizsgálatát�követ4en�a�Fülöp;szigeteki�hatóságok�és�

az� EU� megállapodott� arról,� hogy� az� uniós� segítségnyújtás� miként� szolgálhatná� a� legjobban� a�

bírósági�eljárás�nélküli�kivégzések�fokozott�kivizsgálását�és�az�e�téren�indított�büntet4eljárásokat.�

�

A�munkáját�2008;ban�megkezd4�uniós�igazságügyi�segítségnyújtó�misszió�révén�az�EU�támogatást,�

tanácsot,� technikai� segítséget� és� képzést� nyújt� az� olyan� területeken,� mint� például� a� büntet4�

igazságügyi�rendszer�(igazságszolgáltatás.�büntet4eljárások,�rend4rség),�az�Emberi�Jogi�Bizottság�és�

a� civil� társadalom,� beleértve� a� rend4rségnek� és� a� katonaságnak� szervezett,� emberi� jogokkal�

kapcsolatos� tudatosság� növelésére� irányuló� képzést� is.� Az� EU� továbbá� javaslatot� tett� arra,� hogy�

támogatja� egy� olyan� hiteles� és� hatékony� nemzeti� ellen4rzési� mechanizmus� létrehozását,� amely�

valamennyi� Fülöp;szigeteki� érdekeltet� egyesítené� annak� érdekében,� hogy� segítsék� az� e� kérdés�

megoldása�terén�elért�eredmények�nyomon�követését.�

�

Az� EU� a� 2006� szeptemberi� katonai� puccs� után� is� kiemelt� figyelmet� szentelt� Thaiföldnek,� és�

megelégedéssel� vette� tudomásul,� hogy� 2007.� december� 23;án� demokratikus� választásokra� került�

sor,�amelyeket�követ4en�polgári�kormány�lépett�hivatalba.�Az�EU�továbbra�is�szorosan�figyelemmel�

kíséri�a�politikai�fejleményeket,�többek�között�Thaiföld�déli�részén,�ahonnan�rendszeresek�a�bírósági�

eljárás�nélküli�kivégzésekr4l,�az�er4szakos�körülmények�közötti�elt3nésr4l�és�a�biztonsági�er4k�által�

elkövetett� kínzásokról� szóló� beszámolók.� Az� EU� által� a� thaiföldi� kormány� körében� rendszeresen�

felhozott� aggály� a� hmong� menedékkér4kkel� szembeni� bánásmóddal� kapcsolatos,� akik� a� laoszi�

hatóságok� általi� üldöztetés� el4l� menekülnek� és� akiket� független� megfigyelés� vagy�

menekültellen4rzés� nélkül� er4szakkal� visszaküldenek� Laoszba,� továbbá� a� f4ként�

Burmából/Mianmarból�származó�illegális�bevándorlók�thaiföldi�helyzetével�kapcsolatos.�

�
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A� 2007.� évi� kelet;timori� elnök;� és� parlamenti� választások� fontos� állomást� jelentettek� a�

nemzetépítés,� valamint� a� szilárd� demokratikus� struktúrák� és� a� felel4s� demokratikus� intézmények�

létrehozása�felé�vezet4�úton.�Az�EU�elismerését�fejezte�ki�a�kelet;timori�népnek,�amely�a�parlamenti�

választásokon�való�békés�és�nagy�arányú�részvételen�keresztül�kifejezésre�juttatta�a�demokrácia�és�a�

béke� iránti� elkötelezettségét.� Az� EU� 2008� februárjában� határozottan� elítélte� a� José� Ramos;Horta�

elnök�és�Xanana�Gusmão�miniszterelnök�ellen�elkövetett�gyilkossági�kísérleteket.�E�kísérletek�csak�

meger4sítik�az�EU�szilárd�elhatározását�abban,�hogy�az�ország�jöv4je�érdekében�támogassa�a�kelet;

timori� intézményeket� és� fejl4désüket.� Az� EU� tagállamai� és� az� Európai� Bizottság� továbbra� is�

elkötelezetten� támogatják� Kelet;Timort� azon� kihívások� kezelésében,� amelyeket� többek� között� a�

biztonsági� ágazat� újjáépítése,� a� jogállamiság� helyreállítása� és� a� kelet;timori� nép� társadalmi;

gazdasági�fejl4désének�szilárd�és�békés�környezetben�történ4�biztosítása�állít�Kelet;Timor�elé.�

�

Az�elmúlt�években�a�polgári�és�a�politikai�jogok�terén�megfigyelhet4,�nagyrészt�pozitív�változások�

ellenére� Vietnam� továbbra� is� különös� aggodalomra� okot� adó� ország,� mivel� korlátozzák� a�

szólásszabadságot� (különösen� az� internet;cenzúra� és� az� úgynevezett� „internet;disszidensek”�

esetében�szigorú�börtönbüntetések�révén)�és�a�vallásszabadságot,�valamint�továbbra�is�alkalmazzák�

a� halálbüntetést,� ami� aggasztó� ellentétben� áll� az� ország� által� a� nagyobb� gazdasági� nyitottság� és� a�

társadalmi;gazdasági�haladás�terén�elért�általános�el4relépéssel.�

�

A� kormányzás� és� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartása� az� EU–Vietnam� partnerség� kiemelt�

együttm3ködési� területe.� E� kérdéseket� rendszeresen� megvitatják� az� EU–Vietnam� alcsoportban� és�

helyi�trojkaszinten.�Az�EK–Vietnam�együttm3ködési�megállapodás�értelmében�az�intézményépítés,�

a� közigazgatási� reform,� a� kormányzás� és� az� emberi� jogok� terén� folytatott� együttm3ködéssel�

foglalkozó� EU–Vietnam� alcsoport� harmadik� ülésére� 2008.� május� 30;án� Hanoiban� került� sor.� Az�

ülés� során� megvitatták� a� Nemzetközi� Büntet4bírósággal,� az� emberi� jogokkal� és� a� kormányzással�

kapcsolatos� kérdéseket,� valamint� a� migráció� problémáját� és� a� civil� társadalom� szerepét,� továbbá�

különösen�a�migráció,�a�kormányzás�és�a�civil�társadalom�vonatkozásában�megállapodtak�számos,�

az� alcsoport� következ4,� 2009;es� brüsszeli� ülését� megel4z4en� végrehajtandó� konkrét�

kezdeményezésr4l.�

�
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2008.� június� 10;én� az� EU� és� Vietnam� között� folytatott,� félévente� esedékes� helyi� emberi� jogi�

párbeszéd� során� Hanoiban� több� kérdést� is� megvitattak,� beleértve� a� szólásszabadság� és� a� vallási�

tolerancia�kérdését�is.�A�felek�az�emberi�jogok�területén�megvalósítandó�szakpolitikai�fellépésekr4l�

és� technikai� együttm3ködésr4l� is� határoztak.� Az� EU–Vietnam� kapcsolatok� fejlesztését� célzó� (a�

kormányzási� és� emberi� jogi� alapelvekre� vonatkozó)� vietnami� f4tervnek,� valamint� a� jöv4beli�

partnerségi� és� együttm3ködési� megállapodásnak� –� amelyr4l� 2007� novembere� óta� folynak� a�

tárgyalások�–�tovább�kell�er4sítenie�e�párbeszédet.�

�

Az�EU�aktívan�részt�vesz�olyan�tevékenységekben,�amelyek�a�hátrányos�helyzet3ek�és�a�szegények�

életmin4ségének� javítását�célozzák.�A�Bizottság�egy�olyan�18�millió�eurós�projektet� (2006–2010)�

hajt� végre,� amelynek� f4� célkit3zése� az,� hogy� a� Vietnami;hegység� északi� és� középs4� részén� él4�

szegény� lakosság� számára� nyújtott� megel4z4,� gyógyító� és� gyógyulást� el4segít4� ellátás� révén�

javítson�az�egészségügyi�el4írásokon.�A�Bizottság�ezenfelül�11,45�millió�eurós�segéllyel�járul�hozzá�

a� Világbank� által� végrehajtott� projekthez,� amely� növeli� az� alapvet4� egészségügyi� szolgáltatások�

általi� lefedettséget,� mégpedig� települési� szinten� a� vietnami� hegyvidéki� területeken.� A� projekt�

várhatóan�közel�hárommillió�ember,�f4ként�etnikai�kisebbségek�és�szegények�javát�szolgálja.�

�

Az� EU� emellett� aktívan� népszer3síti� a� Nemzetközi� Büntet4bíróságot� Vietnamban.� Például� 2008�

májusában� az� Európai� Bizottság� vietnami� képviselete� a� vietnami� igazságügyi� minisztériummal�

együtt�regionális�szemináriumot�szervezett�a�Nemzetközi�Büntet4bíróságról.�A�kormány�els4�ízben�

vett�részt�ilyen�szemináriumon.�

�
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Dél;Ázsia�

�

Afganisztán� továbbra� is�az�egyik� legfontosabb�hosszú� távú�prioritás�az�Európai�Unió�számára.�A�

Tanács�által�az�Afganisztánnal�fennálló�kapcsolatoknak�tulajdonított�nagyfokú�jelent4séget�tükrözi�

az,�hogy�a�vizsgált�id4szakban�három�fontos�következtetés�elfogadására�került�sor�(2007.�december�

10;én,� 2008.� március� 10;én� és� 2008.� május� 26;án).� E� következtetések� mindegyike� kiemelte� az�

emberi�jogok�különös�fontosságát,�amelyek�el4mozdítása�több�területre�kiterjed4�prioritást�jelent�az�

EU� számára.� Külön� figyelmet� szenteltek� az� emberi� jogok� polgárok� elleni� er4szakhoz� kapcsolódó�

megsértésének,� különös� tekintettel� a� n4k� és� a� gyermekek� jogaira,� valamint� a� halálbüntetés�

eltörlésének�és�a�kínzás�felszámolásának.�Az�EU�általában�véve�elkötelezett�maradt�amellett,�hogy�

az� emberi� jogi� intézmények� és� mechanizmusok� meger4sítése� érdekében� együttm3ködjön� az�

afganisztáni� kormánnyal.� Az� EU� tovább� sürgette� az� átmeneti� igazságszolgáltatásra� vonatkozó�

cselekvési�terv�végrehajtását.�Tovább�sürgette�az�afganisztáni�kormányt�arra�is,�hogy�segítse�el4�a�

médiaszabadságot.�

�

Az�emberi� jogok�képviselte�a�szlovéniai�Brdóban�2008.� február�21;én� tartott�miniszteri� trojkaülés�

napirendjén� szerepl4� kulcsfontosságú� kérdések� egyikét.� Az� ülés� során� külön� megbeszélést�

szenteltek�a�halálbüntetésnek,�valamint�a�n4k�és�lányok�afganisztáni�helyzetének.�Az�emberi�jogok�

témája�felmerült�Javier�Solanának,�az�EU�f4képvisel4jének�2008.�április�21;én�Afganisztánba� tett�

látogatása� során� is.� Javier� Solana� felhasználta� az� alkalmat� arra,� hogy� foglalkozzanak� az� EU–

Afganisztán� kapcsolatokban� aggodalomra� okot� adó� különféle� kérdésekkel,� többek� között� a�

halálbüntetéssel.�

�

A� közelmúltban� –� 2008.� június� 12;én� –� a� párizsi� konferencián� az� EU� vezet4� szerepet� játszott�

Afganisztán�támogatásában.�A�konferencián�képviseltek�mindegyike�kötelezettséget�vállalt�az�iránt,�

hogy� valamennyi� afgán� tekintetében� el4mozdítja� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartását.� A�

konferencia� megállapította,� hogy� a� jogállamiság� megteremtése� létfontosságú� az� emberi� jogok�

védelme� szempontjából.� Ez� olyan� terület,� amelyen� az� EU� rendfenntartó� missziója,� az� EUPOL�

Afghanistan�révén�konkrét�hozzájárulást�tett.�A�konferencia�kötelezettséget�vállalt�továbbá�a�n4kkel�

kapcsolatos�nemzeti�cselekvési�terv�végrehajtásának�támogatására,�és�hangsúlyozta,�hogy�továbbra�

is�biztosítani�kell�a�nemzetközi�humanitárius�jog�tiszteletben�tartását.�

�
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Az�EU�a�regionális�igazgatói�szint3�trojka�2007.�június�6–9;i�dhakai�látogatását�követ4en�is�

figyelemmel�kísérte�a�bangladesi�helyzetet.�A�vizsgált�id4szak�egészében�az�EU�a�csendes�

diplomáciát�részesítette�el4nyben�ahhoz,�hogy�számos�célzott�üzenetet�közvetítsen�az�ügyvezet4�

kormány�és�a�civil�társadalom�számára.�Az�EU�üdvözölte�a�bangladesi�nemzeti�emberi�jogi�

bizottság�létrehozásának�irányába�tett�lépéseket�annak�reményében,�hogy�az�majd�tiszteletben�tartja�

a�párizsi�elveket.�Általában�véve�az�EU�továbbra�is�nyomon�követte�a�bangladesi�politikai�

reformfolyamatot,�többek�között�a�korrupció�elleni�küzdelmet,�és�különösen�azt,�hogy�Banglades�

teljesíti;e�nemzetközi�emberi�jogi�kötelezettségeit.�Az�EU�a�bangladesi�hatóságok�körében�

rendszeresen�felvetette�az�emberi�jogi�aggályokat.�A�kölcsönös�érdekl4désre�számot�tartó�kérdések�

megvitatására�a�legjobb�alkalom�Chowdhury�külügyi�tanácsadó�(miniszter)�brüsszeli�látogatása�

során�kínálkozott,�amikor�Javier�Solana�f4képvisel4vel�és�Benita�Ferrero;Waldner�biztossal�

találkozókon�vett�részt.�Az�EU�f4�üzenetében�ezúttal�arra�sürgette�az�ügyvezet4�kormányt,�hogy�

tartsa�tiszteletben�a�demokráciához�való�visszatérésre�vonatkozóan�bejelentett�ütemtervét.�

�

A�2007.�januári�választások�felfüggesztése�óta�az�EU�támogatást�nyújtott�ahhoz,�hogy�2008�

decemberéig�kialakítsák�a�hiteles�parlamenti�választások�feltételeit.�Az�EU�ezért�2008�júniusában�

választási�tényfeltáró�missziót�küldött�Bangladesbe.�A�misszió�célja�az�volt,�hogy�értékelje,�

hasznos,�megvalósítható�és�tanácsos;e�a�2008�decemberére�ütemezett�parlamenti�választásokra�

újratelepíteni�a�2007.�január�11;én�felfüggesztett�európai�uniós�választási�megfigyel4�missziót�

(EOM)�az�uniós�választási�segítségnyújtásról�és�megfigyelésr4l�szóló�közleményben�(COM(2000)�

191�végleges)�foglalt�kritériumokkal�összhangban.�

�

Az�Európai�Unió�az�ország�számára�történelmi�jelent4ség3�év�során�folytatta�a�bhutáni�

felel4sségteljes�kormányzás�támogatását.�A�bhutáni�nép�2008.�március�24;én�–�els4�ízben�–�

nemzetgy3lést�választott.�Az�EU�a�folyamat�megfigyelése�céljából�választási�megfigyel4�missziót�

telepített:�az�EU�javarészt�pozitívnak�értékelte�az�alkotmányos�monarchia�irányába�hajló�

demokratikus�átmenetet,�amely�az�alapvet4�állampolgári�jogokra�nézve�biztosítékokat�kínál.�

�
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Indiában� a� kisebbségeket� és� a� szociálisan� veszélyeztetett� csoportokat� sújtó� folyamatos�

megkülönböztetése� és� er4szak� ad� okot� aggodalomra.� Az� EU� Indiával� fenntartott� kapcsolatai�

továbbra� is� a� 2005.� szeptember� 7;én� Újdelhiben� elfogadott� közös� cselekvési� terv� keretében�

fejl4dtek.� A� nyolcadik� India–EU� csúcstalálkozóra� 2007.� november� 30;án� Delhiben� került� sor.�

Mindkét�fél�újólag�meger4sítette�a�demokráciának,�az�alapvet4�szabadságoknak,�a�pluralizmusnak,�

a� jogállamiságnak� és� az� emberi� jogok� tiszteletben� tartásának� az� értékei� melletti� közös�

elkötelezettségét.�A�vezet4k�ezen�felül�hangsúlyozták�annak�fontosságát,�hogy�a�népirtás,�a�háborús�

és� az� emberiség� elleni� b3ncselekmények� elkövet4i� esetében� fel� kell� számolni� a� büntetlenséget.�

Szintén� a� csúcstalálkozón� az� EU� és� India� megállapodott� abban,� hogy� együttm3ködnek� az� ENSZ�

Emberi�Jogi�Tanácsa�szerepének�meger4sítése�érdekében.�Az�uniós�trojka�és�indiai�partnerei�2008.�

február� 15;én� megtartották� emberi� jogi� párbeszédük� negyedik� fordulóját,� amely� párbeszéd�

fejlesztése�és�fokozása�mellett�az�EU�elkötelezte�magát.�

�

Az�EU�2007.�szeptember�27;én�kiadott�nyilatkozata�útján�juttatta�kifejezésre,�hogy�teljes�mértékben�

támogatja� a� maldív;szigeteki� demokratikus� reformfolyamatot.� Az� EU� jószolgálati� tevékenységét�

arra� használta� fel,� hogy� ösztönözze� a� pártközi� együttm3ködést� annak� érdekében,� hogy� olyan�

alkotmányt�fogadjanak�el,�amely�a�maldív;szigeteki�lakosság�egésze�számára�elfogadható,�és�amely�

garantálná�alapvet4�jogaikat.�

�

2007�decembere�már�a�negyedik�év,�hogy�az�EU�regionális�igazgatói�szint3�trojkát�küld��epálba.�A�

látogatás� f4� célja� az� volt,� hogy� folyamatos� uniós� támogatást� nyújtsanak� a� nepáli� népnek� a�

békefolyamat�népi� irányításának�biztosításához.�A�civil� társadalommal�–� többek�között� az�emberi�

jogok� védelmez4ivel� és� a� marginalizálódott� csoportok� képvisel4ivel� –� való� találkozások� fontos�

részét� képezték� a� programnak.� A� trojka� kiemelt� figyelmet� fordított� arra,� hogy� valamennyi� felet�

nyomatékosan� felszólítsa� a� jogállamiság� fenntartására� és� a� büntetlenség� elleni� küzdelemre,� ami�

lehet4vé� teszi,� hogy� a� nepáli� nép� félelem� nélkül� élhessen.� Az� EU� konkrétan� arra� ösztönözte� a�

kormányt,� hogy� a� legfels4bb� bíróság� által� az� emberi� jogi� visszaélésekkel� kapcsolatban� a�

közelmúltban�hozott�határozatok�szerint�járjon�el.�A�trojka�arra�is�sürgette�a�kormányt,�hogy�hajtsa�

végre� a� marginalizálódott� csoportokkal� fennálló� megállapodásait.� Néhány� hónappal� kés4bb� –� a�

politikai�pártok�közötti,�történelmi�jelent4ség3�megállapodást�követ4en�–�az�EU�a�nepáli�kormány�

felkérésére� jelent4s� szerepet� töltött� be� az� alkotmányozó� nemzetgy3lési� választások�

megfigyelésében.�E�választások� lehet4séget�nyitnak�arra,� hogy� az�új�Nepál� egyenl4� jogokon� és� a�

törvény�el4tti�egyenl4ségen�alapuló,�befogadó�társadalom�legyen.�
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Pakisztán� példa� nélküli� figyelemben� részesült� az� EU;tól� 2007–2008;ban.� Erre� mindenekel4tt� a�

2008.�február�18;án�tartott�általános�parlamenti�választások�el4készületei�szolgáltattak�okot.�Az�EU;

nak� választási� megfigyel4� missziójának� telepítése� révén� sikerült� pozitív� és� konstruktív� szerepet�

játszania� a� folyamatban.� Ez� hozzájárult� a� nehéz� körülmények� között� az� eredmények� általános�

elfogadásához,� aminek� eredményeként� megn4tt� a� lakosság� demokráciába� vetett� bizalma�

Pakisztánban.� A� Tanács� üdvözölte� a� föderális� és� tartományi� szint3� új� kormányok� felé� való�

átmenetet� és� az� igazságszolgáltatás� függetlenségének� helyreállítása� érdekében� tett� els4� lépéseket.�

Az�EU�azóta�hangsúlyozza�azon�elkötelezettségét,�hogy�a�párbeszéd�meger4sítése�révén�továbbra�is�

támogatja�Pakisztán�népét�és�kormányát.�Az�EU�egyik�legfontosabb�prioritása�továbbra�is�az�emberi�

jogok� el4mozdítása,� különös� figyelmet� szentelve� a� n4k� és� a� gyermekek� jogainak.� Az� uniós�

misszióvezet4k�és�a�pakisztáni�kormány�félévente�Iszlámábádban�megrendezésre�kerül4�emberi�jogi�

találkozója�alátámasztja�az�ez� irányú�elkötelezettséget.�Az�EU�továbbá�elkötelezett�amellett,�hogy�

feltárja,� miként� támogathatná� a� demokratikus� intézmények� meger4sítését,� különös� tekintettel� az�

intézményépítésre�és�a�jogalkotási�reformra.�

�

Az� Európai� Unió� megdöbbenéssel� figyelte,� hogy� a� vizsgált� id4szakban� romlott� a� Srí� Lanka;i�

emberi� jogi� helyzet.� Az� EU� mélységes� sajnálatát� fejezte� ki� különösen� amiatt,� hogy� Srí� Lanka�

kormánya� úgy� határozott,� hogy� a� Tamil� Eelam� Felszabadító� Tigriseivel� (LTTE)� 2002;ben� kötött�

t3zszüneti�megállapodást�hatályon�kívül�helyezi.�Ez�a�döntés�és�a� jelenleg�zajló�katonai�kampány�

okolható�azért,�hogy�romlott�az�országban�kialakult�nehéz�helyzet,�többek�között�a�humanitárius�és�

emberi� jogi� helyzet� is.� Az� EU� hasonlóan� aggódva� figyelte� az� LTTE� által� az� említett� id4szakban�

elkövetett� terrorcselekményeket,�amelyek�száma�példa�nélküli�magasságokba�emelkedett�a�polgári�

lakosság�elleni,�válogatás�nélküli,�állítólagos�ismételt�támadások�révén;�szintén�aggodalomra�adtak�

okot�az�LTTE�által�elkövetett�súlyos�emberi�jogi�visszaélések,�többek�között�a�célzott�gyilkosságok,�

a�gyermekkatonák�alkalmazása�és�az�er4szakos�sorozás.�

�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 195�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A� helyzetet� látva� az� EU� úgy� határozott,� hogy� 2008� márciusában� Srí� Lankára� küldi� a� regionális�

igazgatók� trojkáját.� Ez� meger4sítette� az� EU� és� Srí� Lanka� által� aláírt� nemzetközi� egyezmények�

értelmében�fennálló,�közös�kötelez4�–�különösen�az�emberi� jogokra�és�a�nemzetközi�humanitárius�

jogra�vonatkozó�–�kötelezettségvállalásaikat.�A�trojka�az�EU�komoly�aggodalmának�adott�hangot�a�

Srí�Lankán�elkövetett�emberi� jogi�visszaélésekr4l�szóló�folyamatos�beszámolók�kapcsán,�amelyek�

szerint�a�büntetlenség�légköre�uralkodik,�amelyet�széles�körben�elterjedt�emberrablások,�elt3nések,�

kínzás� alkalmazása,� önkényes� letartóztatások� és� az� újságírók� célponttá� válása� jellemez.� A� trojka�

sajnálattal� vette� tudomásul� a�Kimagasló�Személyek�Független�Nemzetközi�Csoportjának� (IIGEP)�

azon� döntését,� amely� szerint� befejezi� az� elnöki� vizsgálóbizottsággal� folytatott� munkáját� abból�

kifolyólag,� hogy� aggályok� merültek� fel� a� tekintetben,� hogy� az� megfelel;e� a� nemzetközi�

el4írásoknak,� és� hogy� intézményi� szinten� nem� támogatják� a� bizottság� munkáját.� Az� EU�

hangsúlyozta� a� kormányhoz� az� IIGEP� és� az� ENSZ� emberi� jogi� f4biztosa� által� intézett,� arra�

vonatkozó� felszólításoknak� a� komolyságát,� hogy� ajánlásaik� alapos� megfontolásával,� az� ügyek�

bírósági�megtárgyalásával,�valamint�az�emberi� jogok�tiszteletben�tartásának�hatékony�és�független�

ellen4rzésével� mutasson� fel� konkrét� eredményeket.� Az� EU� továbbá� kiemelte� annak� fontosságát,�

hogy�garantálni�kell�a�norvég�közvetít4�Kilinochchi�városába�történ4�beutazását�annak�érdekében,�

hogy�kulcsfontosságú�üzenetek�juthassanak�el�az�LTTE;hez�a�békefolyamathoz�való�visszatérésr4l,�

valamint�a�humanitárius�segítség�eljuttatásának�és�az�emberi�jogoknak�a�megfigyelésér4l.�

�

Az�EU�újra�meger4sítette�aggályait�az�EU–Srí�Lanka�vegyes�bizottság�2008.�júniusi�ülésén.�

�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 196�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

A�Csendes;óceán�térsége�

�

Az�Európai�Uniót�továbbra�is�aggodalommal�tölti�el�a�Fidzsi;szigeteki�Köztársaság�bels4�helyzete,�

valamint�a� fidzsi�hatóságok�által� az�AKCS–EK�partnerségi�megállapodás�96.�cikke�alapján� tartott�

konzultációk� részeként,� 2007.� április� 18;án� Brüsszelben� vállalt� kötelezettségek� teljesítésében�

tapasztalt� késedelem.� A� 96.� cikk� alapján� tartott� konzultációkkal� összefüggésben� tett� és� a�

demokrácia,� a� jogállamiság� és� az� emberi� jogok� területével� kapcsolatos� kötelezettségvállalások�

teljesítése�terén�tett�el4relépés�ellen4rzése,�valamint�a�még�fennálló�aggályok�eloszlatása�érdekében�

az� EU� 2008� júniusában� tényfeltáró� missziót� küldött� a� Fidzsi;szigetekre.� A� misszió� célja� az� volt,�

hogy�meger4sítse�a�2006.�decemberi�puccsot�követ4�válságra� alkalmazott�uniós�megközelítést,� és�

hogy�a�közös�értékeken�alapuló,�konstruktív�párbeszéd�fenntartására�törekedjen.�A�misszió�továbbá�

megvitatta�a�Bainimarama�ideiglenes�miniszterelnök�Louis�Michel�biztoshoz�intézett,�2008.�május�

9;i�keltezés3� levelében� felvetett� f4bb�kérdéseket,� amely� levélben�szó�volt� arról,�hogy�a�választási�

reformhoz�szükséges�id4�biztosítása�érdekében�esetleg�kés4bbre�halasztják�a�választásokat.�Noha�a�

misszió�önmagában�véve�eredményes�volt,� az�ország�helyzete� továbbra� is� igen� instabil,� és�az�EU�

eltökélt� szándéka,� hogy� azt� ezentúl� is� nagyon� szorosan� figyelemmel� kíséri.� Az� EU� ezenfelül�

aggodalmának� adott� hangot� a� Fidzsi;szigeteki� ideiglenes� kormány� megbuktatására� irányuló�

összeesküvés� gyanúja�miatt� a� katonaság� és� a� rend4rség� által� letartóztatott� személyekkel� szemben�

elkövetett� állítólagos� visszaélésekr4l� szóló� beszámolók� kapcsán.� Az� EU� elnöksége� ezzel�

összefüggésben� 2007� telén� nyomatékosan� felszólította� a� hatóságokat� annak� biztosítására,� hogy�

fennmaradjon� a� jogállamiság� és� lefolytassák� a� megfelel4� jogi� eljárásokat.� Az� EU� felszólította� a�

Fidzsi;szigeteki�ideiglenes�kormányt,�hogy�tartsa�tiszteletben�valamennyi�fidzsi�lakos�emberi�jogait,�

és�arra�sürgette,�hogy�a�fent�említett�kötelezettségvállalásaival�összhangban�teljes�kör3en�vizsgálja�

ki�az�állítólagos�visszaéléseket.�

�

6.7.� Latin;Amerika�és�a�Karib;térség�

�

Az�EU�szorosan�figyelemmel�kíséri�a�latin;amerikai�és�karibi�országokban�(LAC)�uralkodó�emberi�

jogi� és� biztonsági� helyzetet,� és� nagy� jelent4séget� tulajdonít� a� folyamatos� demokráciaépítés� és� a�

békés� demokratikus� átmenet� térségben� zajló� folyamatának.� Az� EU� e� kérdésekben� többoldalú�

keretek�között� szoros�együttm3ködést� folytat�a� térséggel,� és�pénzügyi� támogatást�nyújt� az�emberi�

jogoknak� –� többek� között� az� 4slakosok� jogainak,� a� demokratizálódásnak� és� a�

megkülönböztetésmentességnek� –� els4sorban� a� demokrácia� és� az� emberi� jogok� európai� eszköze,�

valamint� a� stabilitási� eszköz� révén�megvalósuló� védelmét� és� el4mozdítását� célzó� projektekhez� és�

programokhoz.�Az�EU�hozzájárul�a�demokrácia� térségben�való�megszilárdításához,� többek�között�

azzal,� hogy� uniós� választási� megfigyel4� missziót� küldött� a� térségbe.� 2007;ben� két� ilyen� misszió�

telepítésére�kerül�sor�(Ecuadorba�és�Guatemalába).�
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Az� emberi� jogi� záradékok� a� térség� országaival� kötött� vagy� tárgyalás� alatt� álló� valamennyi�

megállapodás� szerves� részét� képezik.� Az� EU� jelenleg� els4sorban� Közép;Amerika,� az� Andok�

Közösség� és� a� Mercosur� országaival� folytat� tárgyalásokat� olyan� társulási� megállapodásokról,�

amelyek� tartalmaznak� politikai� párbeszéddel,� együttm3ködéssel� és� kereskedelmi� liberalizációval�

kapcsolatos�részeket.�Az�emberi�jogi�és�a�biztonsági�kérdések�olyan�fontos�összetev4k,�amelyeket�a�

megállapodások�valamennyi� fejezetében�figyelembe�vesznek.�Az�emberi� jogokról�a�Brazíliával�és�

Mexikóval� tervezett� új� stratégiai� partnerségek� keretében� is� tárgyaltak.� Egyes� országokkal,� mint�

például� Argentínával� az� emberi� jogokról� folytatott� ágazati� párbeszédek� a� rendszeres� politikai�

konzultációk� részét� képezik.� A� már� meglév4� társulási� megállapodások� értelmében� intézményes�

politikai�párbeszédeket�alakítottak�ki�Chilével�és�Mexikóval.�E�párbeszédek�keretében�magas�rangú�

tisztvisel4i�szinten�rendszeresen�tárgyalnak�emberi�jogi�kérdésekr4l.�

�

A�perui�Limában�tartott�V.�csúcstalálkozójukon�(2008.�május�16.)�az�EU�és�a�LAC�vezet4i�újfent�

meger4sítették,� hogy� a� jogállamiság,� a� demokratikus� értékek� és� elvek,� valamint� az� emberi� jogok�

tiszteletben�tartása�meghatározó�a�szolidaritás�és�az�egyenl4ség�keretei�között,�továbbá�az�EU–LAC�

biregionális�stratégiai�partnerség�alapjául�szolgál.�A�felek�amellett�kötelezték�el�magukat,�hogy�az�

egyetemes�emberi�jogok�–�többek�között�a�polgári,�a�kulturális,�a�gazdasági,�a�politikai�és�a�szociális�

jogok,� valamint� az� alapvet4� szabadságok� –� keretében� mindenkit� megillet4en� és�

megkülönböztetést4l� mentesen� jelent4s� mértékben� javítják� népük� életmin4ségét.� A� limai�

nyilatkozatban�felhívták�továbbá�a�figyelmet�a�romló�élelmiszerbiztonsági�helyzetre,�és�ösztönözték�

a�kormányokat�és�a�nemzetközi�szervezeteket,�hogy�javítsák�polgáraiknak�az�élelemhez�való�jogát,�

ami� az� emberi� jogok� egyik� eleme.� Az� emberi� jogokról� tárgyaltak� a� kontinens� alrégióival� tartott�

mini;csúcstalálkozók,�valamint�az�EU�és�a�LAC�vezet4i�között�lezajlott�limai�kétoldalú�találkozók�

alkalmával�is.�

�

Az� EU� szorosan� figyelemmel� kíséri� a� közép;amerikai� emberi� jogi� helyzetet,� és� arra� ösztönzi� a�

térséget,� hogy� er4feszítései� révén� feleljen� a� demokratikus� biztonság� támasztotta� kihívásokra.� A�

2008.� május� 17;i� limai� EU–Közép;Amerika� csúcstalálkozón� az� EU� üdvözölte� a� közép;amerikai�

térség�által�e�téren�tett�jelent4s�el4relépést,�amely�f4ként�egy�sor�kezdeményezés�–�többek�között�az�

er4szakkal� és� a� veszélyeztetett� vagy� törvénysért4� fiatalokkal� kapcsolatos� problémák� kezelésére�

szolgáló� közép� amerikai� biztonsági� stratégia� –� elfogadásának� az� eredménye144.� A� Bizottság� –�

különösen�a� fiatalkori�b3nözés�megel4zése,�a� regionális� integráció�és�az� igazságügyi� reform�terén�

folytatott� számos� együttm3ködési� tevékenység� révén� –� támogatja� mind� a� nemzeti,� mind� pedig� a�

regionális�szint3�biztonsági�er4feszítéseket.�

������������������������������������������������������
144� 9538/08.�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 198�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Guatemalában�az�uniós�misszióvezet4k�létrehoztak�egy�olyan�munkacsoportot,�amely�ellen4rzi�az�

emberi� jogok� megsértésér4l� szóló� –� különösen� az� emberi� jogok� védelmez4ivel� kapcsolatos� –�

jelentéseket,� és� intézkedéseket� javasol.� A� következ4� pozitív� eredményeket� lehet� kiemelni:�

Guatemalában� a� büntetlenség� elleni� nemzetközi� bizottság� (CICIG)� létrehozása,� amelyet� több�

tagállam� és� a� Bizottság� pénzügyi� támogatásban� részesít;� a� hágai� egyezmény� meger4sítése� és� a�

végrehajtási� törvény� elfogadása,� továbbá� az� örökbefogadással� foglalkozó� új� nemzeti� tanács�

létrehozása,�amely�a�nemzetközi�örökbefogadásokat�szabályozó�bírósági�eljárásokat�hagyja�jóvá�és�

felügyeli;�a�n4gyilkosságról�és�a�n4k�elleni�er4szakról�szóló�törvény�elfogadása,�amelynek�esetében�

a� Bizottság� az� igazságügyi� ágazat� reformjára� irányuló� projekt� keretében� támogatta� az� el4készít4�

munkát;� valamint� az� állam� széles� kör3� kötelezettségvállalása� az� emberi� jogok� védelmét� célzó�

nemzetközi� mechanizmusok� iránt,� beleértve� az� Emberi� Jogi� Tanács� támogatását� is.� Az� EU� a�

guatemalai� hatóságoknak� mélységes� aggodalmát� fejezte� ki� a� halálbüntetés� megváltoztatásának�

szabályozásáról� szóló� törvény� elfogadásával� kapcsolatban,� és� üdvözölte� a� guatemalai� elnök� e�

törvény�megvétózására�vonatkozó�határozatát.�

�

Az� EU;t� aggodalommal� tölti� el� a� mexikói� biztonsági� helyzet� romlása� és� az� er4szak� fokozódása,�

ugyanakkor� nagyra� értékeli� az� emberi� jogok� el4mozdítása� és� védelme� terén� Mexikó� által�

multilaterális�szinten�és�els4sorban�az�Emberi�Jogi�Tanácsban� tett�er4feszítéseket,�és�a� rendszeres�

politikai� párbeszéd� keretében� –� miniszteri� szinten� is� –� folytatta� az� emberi� jogi� és� biztonsági�

kérdések,� többek� között� a� n4gyilkosságok� megvitatását.� A� Bizottság� továbbra� is� támogatja� az�

emberi� jogok� mexikói,� különösen� állami� és� helyi� szint3� el4mozdítására� irányuló� projekteket� és�

intézkedéseket.�

�
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Az� Andok� Közösséget� illet4en� az� elmúlt� év� folyamán� az� EU� az� elkövet4kt4l� függetlenül�

következetesen� jelentette� a� Kolumbiában� bekövetkezett,� emberi� jogokkal� való� valamennyi�

visszaélést�és� terrorcselekményt.�A�Tanács�elismerte�a�biztonsági�helyzet� javulását�és�a�kolumbiai�

kormány� által� a� béke� és� az� igazságszolgáltatás� igen� összetett� helyzetben� történ4� helyreállítása�

irányában� tett� fokozott� er4feszítéseket.� Az� igazságosság;� és� béketörvény� –� Kolumbiában� az�

átmeneti� igazságszolgáltatás� jogi� kerete� –� végrehajtása� azonban� messze� nem� teljes� kör3.� Az� EU�

nyomatékosan�felszólította�a�kolumbiai�kormányt,�hogy�támogassa�az�igazságosság;�és�béketörvény�

teljes� kör3,� gyors� és� hatékony,� az� áldozatok� igazsághoz,� igazságossághoz� és� jóvátételhez� f3z4d4�

jogai� els4bbségének� biztosításával� történ4� végrehajtását.� Az� EU� az� együttm3ködés� során� több�

tekintetben�hozzájárult�a�folyamathoz,�többek�között�segítséget�nyújtott�az�áldozatok�szervezeteinek�

a�stabilitási�eszköz�keretében.�Az�EU�valamennyi� illegális� fegyveres�csoportot� felhívta�arra,�hogy�

4szintén� törekedjenek� a� bels4� fegyveres� konfliktus� tárgyalásos� megoldására.� A� Tanács�

megismételte�azt�a�kérését,�hogy�az�illegális�fegyveres�csoportok�azonnal�és�feltétel�nélkül�engedjék�

szabadon� a� még� fogva� tartott� túszokat,� és� tartózkodjanak� minden� jöv4beli� emberrablástól.� A�

kolumbiai� hatóságokkal� történt� számos� kapcsolatfelvétel� során� az� EU� ösztönözte� a� kolumbiai�

kormány�által� az�emberi� jogok� fegyveres�er4k�általi� tiszteletben� tartásának� javítása�érdekében� tett�

er4feszítéseket,�és�üdvözölte�az�e�téren�történt�el4relépést.�Az�EU�továbbá�aggodalmát�fejezte�ki�az�

emberi� jogok� védelmez4i,� a� szakszervezeti� tagok� és� egyéb� kiszolgáltatott� csoportok� elleni� újabb�

támadás;� és� fenyegetéshullám� kapcsán,� és� felszólította� a� kormányt,� hogy� a� fentieket� nyilvánosan�

ítélje� el,� és� ezzel� egyidej3leg� fokozza� a� fenyegetett� személyek� védelmét� célzó� intézkedéseket.� A�

Tanács� nyugtalanságát� fejezte� ki� az� új� katonai� jelleg3� és� egyéb� fegyveres� b3nöz4i� csoportok�

megjelenése� miatt,� és� felszólította� a� kolumbiai� kormányt,� hogy� fokozza� az� e� csoportok� elleni�

eredményes� küzdelem� érdekében� jelenleg� tett� er4feszítéseit� és� intézkedéseit145.� Az� EU� ezenfelül�

rendszeres� kapcsolattartást� végzett� a� nem� kormányzati� szervezetekkel� Bogotában� és� Brüsszelben.�

Démarche;okra� és� 2008� májusában� nyilatkozat� megtételére� került� sor,� amelyben� az� EU�

aggodalmának�adott�hangot�a� szociális� szervezetek�vezet4it� és�az�emberi� jogok�védelmez4it� sújtó�

gyilkosságok�és�halálos�fenyegetések�hulláma�miatt.�

�

Az� EU� Peruban� több� démarche;ot� tett� a� halálbüntetés� alkalmazásának� a� kormány� általi�

kiterjesztését� célzó� próbálkozások� ellen,� és� emlékeztetett� Perunak� a� San� José;i� egyezményben�

vállalt� kötelezettségeire� és� az� Amerika;közi� emberi� jogi� rendszerre.� Részben� az� EU� aktív�

diplomáciai� tevékenysége� eredményeként� a� perui� kongresszus� elutasította� az� alkotmány� javasolt�

módosításait.�

������������������������������������������������������
145� A�Tanács�következtetései�(15040/07).�
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Az�EU�üdvözölte�a�venezuelai�nép�részvételét�az�alkotmányreformmal�kapcsolatos,�december�2;án�

tartott� népszavazáson,� és� megállapította,� hogy� a� népszavazás� átlátható� módon� zajlott� le.� A�

különböz4� venezuelai� csoportok� képvisel4ivel� való� kapcsolatfelvétel� során� az� EU� emlékeztetett�

arra,�hogy�tiszteletben�kell�tartani�a�demokratikus�elveket�és�az�emberi�jogokat,�továbbá�ismételten�

meger4sítette� azon� elhatározását,� hogy� támogatja� a� demokrácia� és� a� jó� kormányzás�

megszilárdítását,�valamint�a�szegénység,�egyenl4tlenség�és�kirekesztés�enyhítését�Venezuelában.�

�

A� Karib;térséget� illet4en� a� 2008� júniusában� elfogadott,� az� EU� Kubára� vonatkozó� politikájáról�

szóló� következtetéseiben� a�Tanács� nyomatékosan� felszólította� a� kubai� kormányt� az� emberi� jogok�

helyzetének�tényleges�javítására,�többek�között�azáltal,�hogy�feltétel�nélkül�szabadon�bocsát�minden�

politikai�foglyot,�köztük�azokat,�akiket�2003;ban�vettek�4rizetbe�és�ítéltek�el.�Ez�a�kérdés�továbbra�

is�kiemelten�fontos�az�EU�számára.�A�Tanács�arra�is�felhívta�a�kubai�kormányt,�hogy�segítse�el4�a�

nemzetközi� humanitárius� szervezeteknek� a� kubai� börtönökbe� való� eljutását.� A� Tanács� felhívta�

továbbá� a� kubai� hatóságokat,� hogy� er4sítsék� meg� és� hajtsák� végre� a� polgári� és� politikai� jogok�

nemzetközi� egyezségokmányát,� valamint� a� gazdasági,� szociális� és� kulturális� jogok� nemzetközi�

egyezségokmányát,� amelyeket� a� közelmúltban� írtak� alá,� továbbá� váltsák� valóra� az� emberi� jogok�

iránti,�az�említett�két�emberi�jogi�egyezségokmány�aláírásával�tett�kötelezettségvállalásukat.�

�

A� Kubáról� szóló� közös� álláspont� megújításakor� a� Tanács� meger4sítette� azt� a� kétlépcs4s�

megközelítést,� amelynek� alapján� az� EU� az� emberi� jogi� párbeszédet� folytatja� a� kormánnyal� és� a�

békés�civil�társadalommal.�A�tagállamok�szem�el4tt�tartják,�hogy�a�magas�rangú�látogatások�során�

foglalkozzanak� emberi� jogi� kérdésekkel,� és� a� látogatásoknak� adott� esetben� a� demokratikus�

ellenzékkel�való�találkozók�is�részét�képezzék.�

�

Az�EU� továbbá� ismételten� felszólította� a�kubai� kormányt� a� tájékoztatás� és� a�véleménynyilvánítás�

szabadságának� biztosítására,� beleértve� az� internet;hozzáférést� is,� és� felkérte� a� kubai� kormányt� az�

ezen�a�téren�folytatandó�együttm3ködésre146.�

�
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146� A�Tanács�következtetései�(11076/08).�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 201�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

Az� EU� tovább� segítette� a� demokrácia� visszaállítását� Haitin,� támogatva� az� ENSZ� Biztonsági�

Tanácsának� békefenntartó� m3veletét,� a� MINUSTAH;ot� és� a� választási� folyamatot.� F4ként� a�

MINUSTAH�fellépésének�köszönhet4en�általában�növekedett�a�biztonság�a�nagyobb�haiti�városok�

nyomornegyedeiben,� ami� lehet4vé� tette� az� e� törékeny� stabilitás� megszilárdítását� célzó�

tevékenységek� elindítását.� Az� új� uniós� stabilitási� eszköz� keretében� megkezd4dött� Port;au;Prince�

Martissant� negyedének� újjáépítési� programja.� Az� EU� továbbra� is� támogatta� a� haiti�

igazságszolgáltatási� és� büntetés;végrehajtási� rendszer� nehéz� helyzetének� megoldására� irányuló�

kormányzati�er4feszítéseket.�Az�emberi� jogokkal�–�különös�hangsúlyt� fektetve�a�gyermekek�és�az�

élelmiszerbiztonság� helyzetére� –� tovább� foglalkoznak� majd� az� EU� és� a� haiti� kormány� közötti�

politikai� párbeszéd� keretében� a� bizonytalan� helyzet3� országokra� vonatkozó� bizottsági�

kezdeményezés�értelmében.�

�

7.� AZ�U�IÓS�FELLÉPÉSEK�ÉS�ESZKÖZÖK�HATÉKO�YSÁGÁ�AK�ELEMZÉSE�

�

Az�emberi�jogok�és�az�alapvet4�szabadságok,�valamint�a�demokrácia�és�a�jogállamiság�el4mozdítása�

és�védelme�olyan�elvek,�amelyeket�az�Európai�Uniónak�határozott�szándékában�áll�nem�csak�a�bels4�

szakpolitikáiban,�hanem�a�külkapcsolataiban�is�figyelembe�venni.�

�

Amint� azt� e� jelentés� során� folyamatosan� kiemeltük,� az� EU� így� az� emberi� jogok� területének�

kulcsfontosságú� szerepl4je� lett.�E� célból� olyan� eszközök� széles� tárházát� alakította� ki,� amelyek� az�

emberi� jogok� el4mozdítását� és� védelmét� szolgálják.� A� kiemelt� tematikus� kérdésekr4l� (a�

halálbüntetésr4l,� a� kínzásról,� az� emberi� jogok� védelmez4ir4l,� a� gyermekkatonákról,� a� gyermekek�

jogairól)� szóló� iránymutatások,� a� nyilvános� nyilatkozatok,� a� emberi� jogok� megsértésével�

kapcsolatos� egyedi� esetekben� tett� démarche;ok,� a� harmadik� országokkal� folytatott� párbeszéd� és�

konzultáció,�a�közös�álláspontok,�valamint�az�emberi�jogokkal�és�a�demokráciával�kapcsolatos�civil�

társadalmi� projektek� finanszírozására� szolgáló� közösségi� eszközök� csupa� olyan� eszköz,� amely� az�

EU�rendelkezésére�áll�az�emberi�jogok�el4mozdításához.�

�
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Az�Európai�Tanács�következtetései�

�

A�jelentés�tárgyát�képez4�id4szak�egyik�legfontosabb�eredménye�kétségtelenül�az�Európai�Tanács�

emberi� jogokról� –� konkrétan� a� gyermekek,� különösen� a� fegyveres� konfliktusok� által� érintett�

gyermekek� jogairól�–�szóló�következtetéseinek�az�elfogadása�2008� júniusában.�A�következtetések�

újólag�meger4sítették�a�fegyveres�konfliktusok�által�érintett�gyermekek�jogaira�vonatkozó�átfogó,�a�

biztonságra,� a� fejlesztésre� és� az� emberi� jogokra� kiterjed4� megközelítés� szükségességét.� A�

következtetések� tükrözik� a� fegyveres� konfliktusok� által� érintett� gyermekek� jogainak� az� EU�

fejlesztési� politikájában� és� programozásában� (amellyel� kapcsolatban� a� GAERC� májusban�

következtetéseket� fogadott� el),� az� EBVP;m3veletekben� (a� GAERC� által� májusban� elfogadott�

felülvizsgált� ellen4rz4lista� révén),� valamint� a� felülvizsgált� iránymutatások� elfogadása� során� való�

általános�érvényesítésére�irányuló,�fokozott�er4feszítéseket,�amelyeket�er4sít�az�emberi�jogoknak�az�

EBVP;m3veletekben�való�általános�érvényesítésére�vonatkozó�dokumentumok�közzététele�is.�

�

Az�emberi�jogok�szakpolitikákba�való�beépítése�

�

Az�emberi�jogok�uniós�szakpolitikákba�való�beépítése� terén�érdemi�el4relépés�történt�az�elmúlt�

években,�különösen�az�európai�biztonsági�és�védelmi�politikával�összefüggésben,�els4sorban�emberi�

jogi�és�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�foglalkozó�szakért4k�EBVP;missziókba�való�egyre�nagyobb�

számú� felvétele� révén.� A� szakpolitikákba� való� beépítést� célzó� stratégia� azzal� a� gyakorlattal�

szemléltethet4,� hogy�az� emberi� jogokat� rendszeresen� figyelembe�veszik� a�küls4�m3veletek� során,�

különösen�az�emberi�jogokkal�és�a�nemek�közötti�egyenl4séggel�foglalkozó�tanácsadók�kinevezése�

révén.� Ezek� a� tanácsadók� felel4sek� többek� között� azért,� hogy� nyomon� kövessék� a� fegyveres�

konfliktusok� által� érintett� gyermekek� problémáját,� és� arról� rendszeresen� jelentést� tegyenek.� A�

vizsgált� id4szakban�az�EU�további�er4feszítéseket� tett�annak�érdekében,�hogy�meger4sítse�emberi�

jogi�politikájának�koherenciáját�és� átláthatóságát.�Lényeges,�hogy�ez�a� szakpolitika�hatékonyabbá�

váljon� és� az� emberi� jogokat� az� Unión� belül� és� kívül� valamennyi� vonatkozó� szakpolitikában� és�

fellépés�során�teljes�mértékben�figyelembe�vegyék�annak�biztosítása�érdekében,�hogy�az�EU�hiteles�

legyen� a� harmadik� országok� körében,� többek� között� emberi� jogi� záradékoknak� és� alapvet4�

foglalkoztatási� normáknak� a� harmadik� országokat� érint4� EK;tárgyalásokba� és� EU;

megállapodásokba�való� szisztematikus� felvétele� révén.�Tovább�kell� fejleszteni� az�EU�emberi� jogi�

iránymutatásait� és� egyéb� normáit,� és� azokat� gyakorlati� végrehajtási� eszközök� kifejlesztése� révén�

meg�kell�valósítani.�

�
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Munkakörének� 2004.� decemberi� létrehozása� óta� a� f=titkár/f=képvisel=� emberi� jogi� személyes�

megbízottja� felértékelte� a� kérdést� az� EU;ban,� és� növelte� az� emberi� jogok� világszerte� történ4�

tiszteletben� tartására� irányuló� uniós� fellépések� láthatóságát.� Riina� Kionka� –� aki� ezt� a� munkakört�

2007� januárjától� tölti� be� és� eközben� vezeti� a� Tanács� F4titkárságának� Emberi� Jogi� Osztályát� –�

jelent4s� mértékben� hozzájárult� a� folytonossághoz� és� az� emberi� jogok� kérdésének�

figyelembevételéhez� azzal,� hogy� 2008� áprilisában� megszólította� az� Afrika� munkacsoportot,�

júniusban�pedig� a�Politikai� és�Biztonsági�Bizottságot� és� az�Ázsia;Óceánia�munkacsoportot.�Riina�

Kionka� azt� is� javasolta,� hogy� ezt� a� kérdést� teljesebb� mértékben� vegyék� figyelembe� a� politikai�

párbeszédekben� és� az� EU� különleges� képvisel4i.� Az� EU� küls4� politikáiban� az� emberi� jogokkal�

kapcsolatos� horizontális� megközelítés� jelenti� azonban� továbbra� is� a� tagállamok,� a� Tanács�

F4titkársága� és� a� Bizottság� el4tt� álló� egyik� f4� kihívást.� A� Tanács� emberi� jogi� munkacsoportja�

(COHOM)�szorgalmazza,�hogy�az�emberi� jogok�kérdését�szisztematikusan�vegyék�fel�a� tematikus�

(például� a� terrorizmussal� foglalkozó)� szakért4i� ülések� napirendjére� és� építsék� be� az� els4� és� a�

harmadik�pillér�keretében�hozott�határozatokba,�valamint�vessék� fel�az�EU�harmadik�országokkal�

tartott�csúcstalálkozóin147.�Egy�tovább�tökéletesített�horizontális�megközelítés�is�növelhetné�az�EU�

emberi� jogokkal� kapcsolatos� fellépéseinek� láthatóságát� a� világban.� Jóllehet� az� EU� az� emberi�

jogok�terén�az�egyik�leginkább�elkötelezett�szerepl4,�ez�a�fellépés�mind�pénzügyi�szempontból�(az�

EIDHR� (európai� kezdeményezés� a� demokráciáért� és� az� emberi� jogokért)� éves� költségvetése:� 140�

millió�EUR),�mind�pedig�politikailag�(harmadik�országokkal�folytatott,�több�mint�harminc�konkrét�

emberi�jogi�párbeszéd)�nagyobb�nyilvánosságot�érdemel.�

�

������������������������������������������������������
147� Lásd�a�Tanács�F4titkárságának�2006.�június�7;i�feljegyzését�(10076/06).�
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Az�EU�iránymutatásai�

�

Annak� érdekében,� hogy� nemzetközi� szinten� meghatározza� az� emberi� jogok� védelmét� és�

el4mozdítását� célzó� fellépésének� irányultságát,� az� EU� 1998� óta� az� emberi� jogokra� vonatkozóan�

iránymutatásokat� fogad� el,� amelyek� a� harmadik� országokban� történ=� beavatkozásai� alapjául�

szolgálnak.�Ezek�az�iránymutatások�meghatározzák�a�beavatkozásokat�szabályozó�kritériumokat,�a�

megtett� démarche;ok� típusait� és� a� nyilatkozatok� tartalmát.� Például� az� emberi� jogok�védelmez4ire�

vonatkozó�iránymutatások�alapján�az�uniós�tagállamok�nagykövetségei�megfigyel4ket�küldhetnek�a�

bírósági� tárgyalásokra� és� tájékoztathatják� f4városaikat,� ha� az� emberi� jogok�védelmez4i� veszélybe�

kerülnek.�Ezek�az�iránymutatások�olyan�felbecsülhetetlen�dokumentumok,�amelyek�vezérlik�az�EU�

fellépését�a�helyszínen,�és�amelyekhez�általában�végrehajtási�stratégia�tartozik,�például�a�kínzás�

esetében� a� figyelemfelkelt4� kampányok� célja� az� volt,� hogy� a� harmadik� országokat� rábírják� az�

ENSZ;egyezmény�és�annak�fakultatív�jegyz4könyvei�meger4sítésére�és�végrehajtására.�A�n4k�elleni�

er4szakra� vonatkozó� új� iránymutatásokat� 2008� végéig� elfogadhatják,� és� ezzel� kiegészül� a� már�

lefedett� hat� tematikus� kérdés� (a� halálbüntetés,� a� harmadik� országokkal� folytatott� párbeszédek,� a�

kínzás,�az�emberi�jogok�védelmez4i,�a�gyermekkatonák�és�a�gyermekek�jogai)�köre.�

�

2008;ban�–�tíz�évvel�az�említett�f4bb�tematikus�iránymutatások�elfogadását�követ4en�és�az�Emberi�

Jogok�Egyetemes�Nyilatkozatának�60.�évfordulójával�összefüggésben�–�az�EU�úgy�határozott,�hogy�

valamennyi� iránymutatást� naprakésszé� teszi.� A� kínzással,� a� halálbüntetéssel� és� a� fegyveres�

konfliktusok� által� érintett� gyermekekkel� kapcsolatos� iránymutatásokat� 2008� els4� felében� tették�

naprakésszé,� és� ugyanabban� az� id4szakban� elfogadták� a� kínzással� kapcsolatos� iránymutatásokhoz�

tartozó� új� végrehajtási� stratégiát.� Az� EU� ezenfelül� elvégezte� az� emberi� jogok� védelmez4ire�

vonatkozó� iránymutatások�végrehajtásának�értékelését:�26�országban�értékelték�az�erre�vonatkozó�

helyi�stratégiákat�a�javítási�lehet4ségek�meghatározása�céljával.�Az�emberi�jogok�védelmez4ire�és�a�

harmadik� országokkal� folytatott� párbeszédekre� vonatkozó� iránymutatásokat� 2008� második�

félévében�teszik�naprakésszé.�

�

Az�iránymutatások�hatékonyságának�rendszeres�értékelése�az�egyik�legf4bb�kihívás.�Az�EU�f4�célja�

a� meglév4� iránymutatások� hatékony� alkalmazásának� a� biztosítása.� Tovább� javítható� az�

iránymutatásokkal� kapcsolatos� tudatosságnövelés� az� uniós� missziók,� a� tagállami� f4városokban� és�

Brüsszelben�dolgozó�döntéshozók�és�maguk�az�emberi�jogok�védelmez4i�körében.�

�
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A�halálbüntetés�kérdését� illet4en�az�uniós�iránymutatásokkal�összhangban�folytatódott�a�fellépés,�

amely� hozzájárult� a� halálbüntetés� egész� világon� való� eltörlése� terén� elért� eredményekhez.� A�

rendszeres�démarche;okon�és�a�nyilvános�nyilatkozatokon�túl�az�EU�kampányt�folytatott�az�ENSZ;

ben,�és�gondoskodott�arról,�hogy�az�ENSZ�Közgy3lésének�egyik�plenáris�ülésén�olyan�határozatot�

fogadjanak�el,�amely�a�halálbüntetés�alkalmazására�vonatkozó�moratóriumra�szólít�fel.�Az�EU�és�az�

összes�kontinensr4l�való�kilenc�egyéb�társszerz4�által�el4terjesztett�határozatot�a�közel�ötven�állam�

által�folytatott�ellenkampány�dacára�megnyugtató�többséggel�fogadták�el.�A�62/149.�sz.�határozatot�

2007.� december� 18;án� fogadták� el� 104� igen� szavazattal,� 54� állam� ellenszavazatával� és� 29�

tartózkodással.� 2008� tavaszán� 48� országban� került� sor� a� halálbüntetés� kérdését� felvet4� általános�

demarche;okra.�

�

2007�decemberében�a�gyermekek�jogaira�vonatkozóan�új�iránymutatásokat�fogadtak�el.�Az�EU�

ezután� nekilátott,� hogy� tíz� kiemelt� ország� számára� testre� szabott� stratégiákat� dolgozzon�ki� szoros�

együttm3ködésben� az� ENSZ;szel� és� a� nem� kormányzati� szervezetekkel.� E� megközelítésnek� az�

említett�iránymutatások�jobb�alkalmazását�kell�eredményeznie.�

�

Harmadik�országokkal�folytatott�párbeszédek�

�

Az�emberi�jogi�párbeszédek�harmadik�országokkal�történ4�kialakítása�az�emberi�jogok�világszerte�

történ=�tiszteletben�tartásának�el=mozdítását�célzó�uniós�politika�kulcsfontosságú�eleme.�Az�EU�

jelenleg�közel�harminc�párbeszédet�folytat�szakért4kkel�a�f4városokban�vagy�helyi�szinten,�és�közel�

tíz�új�párbeszéd�el4készítése�zajlik.�

�

A� párbeszédekre� vonatkozó� 2001;es� iránymutatások� megállapítják� a� harmadik� országokkal�

folytatott� emberi� jogi� párbeszédek� kereteit.� Az� iránymutatások� kiegészültek� a� Politikai� és�

Biztonsági�Bizottság�végrehajtásukról�szóló�2004;es�közleményével.�Ez�az�egységes�keretrendszer�

nem�jelent�akadályt�abban,�hogy�az�egyes�párbeszédek�sajátosságait�rugalmasan�és�pragmatikusan�a�

helyi�viszonyokhoz�igazítsák.�Az�elfogadott�formától�függetlenül�valamennyi� ilyen�párbeszéd�arra�

irányul,� hogy� felvessék� az� emberi� jogok� kérdését� azzal� a� céllal,� hogy� az� érintett� harmadik�

országokkal�együtt�megvizsgálják�a�helyzet�helyszínen�történ4�javításának�lehet4ségeit.�

�
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Ezen� eszköznek� az� emberi� jogok� világszerte� történ4� el4mozdításában� betöltött� jelent4sége� élénk�

érdekl=dést� váltott� ki� az� emberi� jogi� párbeszédben� részt� vev=� harmadik� országok�körében,�

amint� az� az� ilyen� párbeszédeknek� az� elmúlt� évben� megnövekedett� számából� is� kit3nik.� A� tervek�

szerint�új�párbeszédek�kialakítására�kerül�sor�öt�közép;ázsiai�állammal�és�a�kaukázusi�országokkal.�

Egy� 2008� februárjában� elfogadott� közleményben� a� Politikai� és� Biztonsági� Bizottság� üdvözölte� a�

harmadik�országokkal�folytatott�egyedi�emberi�jogi�párbeszédek�kialakításában�elért�eredményeket,�

ami�b4séges�bizonyíték�az�uniós�fellépés�e�területen�elért�sikerére.�Meg�kell�jegyezni�továbbá,�hogy�

az�EU;nak�biztosítania�kell,�hogy�e�különböz4�párbeszédek�egymással�következetesek� legyenek,�

és�hogy�meglegyen�a�kapacitása�a�harmadik�országok�felkéréseinek�teljesítésére.�

�

Az�EU�által� folytatott�gyakorlattal� jár,�hogy�hajlandó�megvitatni�az�emberi�jogi�kérdések�Unión�

belüli� helyzetét� is,� amelyet� a� harmadik� országok� egyre� gyakrabban� vetnek� fel� a� párbeszédek�

folyamán.�Az�EU;nak�ezért�továbbra�is�gondoskodnia�az�Unión�belül�és�kívül�végrehajtott,�emberi�

jogokkal� kapcsolatos� fellépéseinek� következetességér4l� azáltal,� hogy� folytatja� annak� vizsgálatát,�

hogy�alapvet4�értékeit�miként�valósítja�meg�a�saját�területén.�

�

Konzultáció�és�fellépések�a�nemzetközi�fórumokon�

�

Az� Egyesült� �emzetek� Szervezete� KözgyIlésének� 62.� ülésszakán� a� harmadik� bizottságban�

végzett� uniós� tevékenység� nagyon� sikeresnek� értékelhet4.� Az� EU� továbbra� is� tevékenyen�

hozzájárult� az� ENSZ;közgy3lés� harmadik� bizottságának� munkájához,� ahol� a� határozatokról� szóló�

összes� szavazás� során� fenntartotta� a� közös� álláspontot.� A� konkrét� eredmények� elég� sikeresnek�

tekinthet4k.�Például�a�halálbüntetésr4l�szóló�nyilatkozat�95�ENSZ;tagállam�általi�2007;es�aláírását�

és�az�ezzel�kapcsolatos�határozattervezetet�népszer3sít4�világméret3�demarche;kampányt�követ4en�

az� EU;nak� egy� régiókon� átnyúló� szövetséget� vezetve� sikerült� elfogadtatnia� a� halálbüntetés�

alkalmazására� vonatkozó� egyetemes� moratórium� elrendelésére� felszólító� határozatot.� E�

határozat�elfogadása�–�néhány,�a�halálbüntetést�még�alkalmazó�ország�makacs�ellenállása�ellenére�–�

igazi�fordulópont�a�halálbüntetés�egyetemes�eltörlése�felé�vezet4�úton.�

�
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Az� Emberi� Jogi� Tanács� fennállása� második� évének� els4� felében� az� intézményi� kérdések�

els4bbséget� adtak� az� érdemi� kérdéseknek.�Az�EU�er4teljesen� közrem3ködött� különösen� a�Tanács�

m3ködési�mechanizmusának�és�szabályainak�(többek�között�az�egyetemes�id4szakos�felülvizsgálat)�

elfogadásában,� és� sikerült� megtartani� a� következ4,� legfontosabb� elemeket:� az� országspecifikus�

különleges� eljárások� (Kuba� és� Belarusz� kivételével),� valamint� a� nem� kormányzati� szervezetek�

részvétele.�Noha�az�alapvet4�kérdésekr4l�folytatott�megbeszélések�rendkívül�lesarkítottak�voltak,�és�

a� helyek� kiosztása� nem� kedvezett� az� EU;nak,� bizonyos� államok� relativizáló� felfogása� ellenére�

sikerült�megvédenie�az�emberi�jogok�egyetemességét.�Az�Emberi�Jogi�Tanács�nyolcadik�ülésszakán�

képviselt�határozott�és�egységes�álláspontja�révén�az�EU;nak�sikerült�szavazás�nélkül�elfogadtatnia�

a�Mianmarról� szóló�határozatát.�Az�EU�a�napirend�valamennyi�vonatkozó�elemének�–�például� az�

interaktív�párbeszédek,�a�tematikus�viták�és�az�általános�nyilatkozatok�–�felhasználásával�képes�volt�

országspecifikus� kérdések� felvetésére,� és� ez� a� jöv4ben� is� szándékában� áll.� Fontos,� hogy� a�

nemzetközi� közösség� gondoskodjon� az�Emberi� Jogi�Tanács� hatékony� és� hiteles�m3ködésér4l.�Az�

EU�továbbra�is�kulcsszerepet�fog�játszani�ezen�er4feszítésekben.�

�

Az�egyetemes�id=szakos�felülvizsgálatot�–�amely�az�egyes�ENSZ;tagállamokban�uralkodó�emberi�

jogi�helyzet�négyévente�történ4�automatikus�szakért4i�értékelésére�szolgáló�innovatív�mechanizmus�

–� 2008� áprilisában� hozták� létre.�A� felülvizsgálat� 2008� áprilisában� és�májusában� lezajlott� els4� két�

fordulója�–�melynek�keretében�az�interaktív�párbeszédben�aktívan�vettek�részt�uniós�tagállamok�–�

viszonylag� pozitívan� értékelhet4.� Azonban� továbbra� is� komolyan� oda� kell� figyelni� arra,� hogy� az�

UPR�keretében�az�egyes�országokban�fennálló�helyzet�objektív�felülvizsgálatára�kerüljön�sor.�Már�

történtek�kísérletek�a�folyamat�gyengítésére,�amit�az�EU�következetesen�megakadályozott.�

�
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Az� EU� folytatja� annak� vizsgálatát,� hogy� miként� növelhetné� fellépésének� hatékonyságát� a�

többoldalú� fórumokon.� Az� EU� tovább� folytatta� a� válaszkeresést� arra� a� dilemmára,� hogy� milyen�

formában� terjessze� álláspontját� az� Emberi� Jogi� Tanács� elé,� és� az� EU� továbbra� is� többszólamban�

szólalt� meg� az� elfogadott� uniós� közös� álláspontnak� az� elnökség� révén� való� ismertetésével,� így�

er4sítve�üzenetét.�Az�EU�továbbra�is�konstruktívan,�párbeszédre�és�tárgyalásokra�nyitottan�lépett�fel�

a� különböz4� regionális� csoportokba� tartozó� országokkal� szemben,� noha� elismeri,� hogy� több�

kapcsolatfelvételre�kerülhetne�sor.�Ezenkívül�az�érintett�nem�kormányzati�szervezetek�meghívása�az�

EJT�ülésszakai�el4tt,�alatt�és�után�tartott�EU;27�emberi�jogi�szakért4i�ülésekre�hasznosnak�bizonyult�

mind�a�nem�kormányzati�szervezetek,�mind�az�EU�szempontjából.�

�

Szándéka�szerint�az�EU�a� jöv4ben� fokozottabb�mértékben� tervezi�meg�el4re�a�kezdeményezéseit,�

még� pontosabban� határozza� meg� a� cselekvési� prioritásait,� fokozza� a� kapcsolattartást� a� harmadik�

országokkal,�a�többi,�hasonlóan�gondolkodó�országgal�nagyobb�mértékben�osztja�meg�a�terheket�és�

részt�vesz�a�határozatok�különböz4�fórumokon�történ4�alkalmazásának�ésszer3sítésében.�Az�ENSZ�

szerveiben� történ4� eljárásakor� az� EU� er4sségének� alapját� tagállamainak� egysége� adja,� és� fontos,�

hogy�a�lehet4�legjobban�kihasználják�közös�er4forrásaikat.�

�

8.� ÖSSZEGZÉS�

�

Az�emberi�jogokról�szóló�tizedik�éves�jelentés�tükrözi�azt�a�jelent4séget,�amelyet�az�Európai�Unió�

külpolitikája� folytatásának� során� az� emberi� jogoknak,� a� demokráciának� és� a� jó� kormányzásnak�

tulajdonít.� Az� emberi� jogok� el4mozdítása� és� tiszteletben� tartása� világszerte� alapvet4� feltétele� a�

fejl4désnek,�a�békének�és�a�biztonságnak.�

�

Az� elmúlt� év� tanúja� volt� annak,� hogy� az� emberi� jogok� területén� folyamatosan� n4tt� az� uniós�

tevékenységek�száma�–�köztük�az�emberi� jogi�párbeszédeké� is�–,�kib4vült�a�COHOM�által�kezelt�

tematikus�kérdések�skálája,�és�új�mechanizmusokat�hoztak�létre�az�Emberi�Jogi�Tanácsban.�

�
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Annak� ellenére,� hogy� az� EU� vitathatatlanul� elért� néhány� sikert� (mint� például� az� ENSZ;

közgy3lésnek� a� halálbüntetésre� vonatkozó� moratóriumra� felszólító� határozata),� új� kihívásokkal� is�

szembe�kell�néznie:�

�

�� Éppen� az� Emberi� Jogok� Egyetemes� Nyilatkozata� 60.� évfordulójának� évében� minden�

eddiginél� jobban� vitatják� az� emberi� jogok� egyetemességét� azok,� akik� a� hagyományon,� a�

valláson,� a� kulturális� hovatartozáson� vagy� a� történelmen� alapuló� viszonylagosság� mellett�

foglalnak�állást.�

�

�� Most,� hogy� egyre� n4� az� Európai� Unió� felé� irányuló� azon� elvárás,� hogy� kezeskedjen� a�

határain� belüli� emberi� jogi� helyzetért,� példát� kell� mutatnia.� Ez� függ� attól,� hogy� egyaránt�

következetes�és�hiteles�legyen�a�nemzetközi�színtéren.�

�

�� E� következetesség� biztosítására� megoldást� jelent� az� emberi� jogok� kérdésének� valamennyi�

uniós�bel;és�külpolitikába�való�beépítése.�E�tekintetben�Riina�Kionka,�a�KKBP�f4képvisel4je�

emberi� jogi� személyes� megbízottjának� tevékenysége� dönt4� jelent4ség3.� Riina� Kionka�

továbbra�is�tájékoztatja�a�földrajzi�és�tematikus�munkacsoportokat�az�emberi�jogi�kérdésekr4l.�

Az� emberi� jogokat� emellett� teljesebb� mértékben� kell� figyelembe� venni� az� EBVP;

m3veletekben� és� valamennyi� egyéb� vonatkozó� uniós� szakpolitikában� is,� beleértve� a�

kereskedelmi�megállapodásokat�is.�

�

�� Most,�hogy�létrejött�az�Emberi�Jogi�Tanács�és�annak�tanácsadó�bizottsága,�és�meghatározták�

f4bb�m3ködési� szabályaikat,� az�EU;nak�elkötelezettnek�kell�maradnia� annak�biztosításában,�

hogy�hatékony�és�hiteles�eszközként�érvényesülnek�majd.�

�

A�fenti�elvárásoknak�való�megfelelés�érdekében�az�Emberi�Jogi�Tanácsban�kisebbségi�pozícióban�

lév4� EU;nak� ellen� kell� állnia� az� elszigetel4dés� kísértésének,� és� arra� kell� törekednie,� hogy� a�

regionális� megosztottságon� túllép4� párbeszédet� folytasson� Az� EU� új,� régiókon� átnyúló�

kezdeményezéseket� igyekszik� majd� tenni,� elmélyítve� ugyanakkor� együttm3ködését� a� civil�

társadalommal� és� különösen� az� emberi� jogok� védelmez4ivel.� Az� Európai� Unió� csak� így�

bontakoztathatja� ki� erejét� a� viták� során,� és� töltheti� be� maximálisan� szerepét� az� emberi� jogok�

világszerte�történ4�el4mozdítása�és�védelme�terén.�

�

�
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A��EX�I�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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�

2.� Country�calls�for�proposals�

�

Country;based� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,� Kazakhstan,� Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,� Mauritania,� Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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A��EX�II�

�

EU/I�TER�ATIO�AL�DAYS�I��THE�FIELD�OF�HUMA��RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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III.�MELLÉKLET�

�

Az�EU�emberi�jogi�politikájával�kapcsolatos�további�információ�az�alábbi�weboldalakon�található:�

�

http://www.consilium.europa.eu/human;rights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Amint�azt�e�jelentésben�is�említettük,�számos�olyan�nemzetközi�szervezet�létezik,�amely�az�emberi�

jogok�terén�tevékenykedik.�Munkájukról�a�weboldalaik�adnak�b4vebb�tájékoztatást:�

�

Egyesült�Nemzetek�Szervezete;�http://www.un.org�

Nemzetközi�Munkaügyi�Szervezet;�http://www.ilo.org/global/lang;;en/index.htm�

Az�ENSZ�Emberi�Jogi�F4biztosának�Hivatala;�http://www.ohchr.org�

Nemzetközi�Büntet4bíróság;�http://www.icc;cpi.int�

Council�of�Europe;�http://www.coe.int�

Emberi�Jogok�Európai�Bírósága;�http://www.echr.coe.int/echr�

Európai�Biztonsági�és�Együttm3ködési�Szervezet;�http://www.osce.org�

Afrikai�Unió;�http://www.africa;union.org�

Amerikai�Államok�Szervezete;�http://www.oas.org�

�

Számos� nemzetközi� nem� kormányzati� szervezet� b4séges� információt� nyújt� honlapján� az� emberi�

jogok�helyzetér4l�a�világban,�így�például:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Emberi�Jogi�Szervezetek�Nemzetközi�Szövetsége;�http://www.fidh.org�

A�Vöröskereszt�Nemzetközi�Bizottsága;�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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A�RÖVIDÍTÉSEK�JEGYZÉKE�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� Asia;Europe�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� Confidence;building�measures�
CBSS� Country;Based�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�Asia;Oceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�



�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�



�
14146/1/08� � ja/JA/fe� 218�
� DG�E�HR� LIMITE� HU�

HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�Pre;Accession�Assistance�
IPA� Instrument�on�Pre;Accession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� Non;governmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�Co;operation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�Secretary;General�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANU;PF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�

�
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(A�HÁTSÓ�BORÍTÓ�KÜLSi�OLDALÁNAK�SZÖVEGE)�

�

�

�

Az�emberi�jogokról�szóló�10.�éves�EU;jelentés�az�Európai�Unió�által�2007.�július�1.�és�2008.�június�

30.�között�az�emberi�jogok�és�alapvet4�szabadságok�egyetemes�tiszteletben�tartásának�el4mozdítása�

érdekében�végzett�fellépéseket�és�politikákat�foglalja�össze.�Els4sorban�az�aggodalomra�okot�adó�—�

az�Unión�belüli�és�kívüli�—�emberi� jogi�kérdéseket�és�az�ezekre�adott�uniós�válaszokat�vizsgálja,�

nem�ad�azonban�kimerít4�leírást.�

�

�

�

�

________________________�
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