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1. Az emberi jogi munkacsoport 2010. április 12-i megállapodását követően a Politikai és 

Biztonsági Bizottság 2010. április 20-án jóváhagyta az „Emberi jogok és demokrácia a 

világban: jelentés az európai uniós fellépésről – 2008. július–2009. december” című, a 

mellékletben foglalt jelentést.

2. A COREPER felkérést kap, hogy hagyja jóvá a szöveget, amelyet a 2010. május 10-i tanácsi 

ülésen történő elfogadás céljából továbbítanak a Tanácsnak.
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Előszó

Az Európai Unió hosszú utat tett meg első emberi jogi jelentésének 1999-es közzététele óta.

Akkoriban az EU azt a célt tűzte ki maga elé, hogy biztosítsa, hogy az Unió keretében a 

cselekvéshez szükséges valamennyi eszköz rendelkezésre álljon, beleértve az éves európai 

uniós emberi jogi jelentések esetleges közzétételén keresztüli fellépést is. Ez a jelentés 

áttekinti az általunk végzett tevékenységek sokaságát.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az EU fejlődésének újabb szakaszába lép. Ez 

megfelelő alkalmat teremt munkánk áttekintésére is. Miután sok időt és energiát fordítottunk 

annak vizsgálatára, hogy miként végezzük munkánkat, fontos újragondolni azt is, hogy mi 

ennek a munkának a célja. Az európai polgárok üzenete egyértelmű. Azt kívánják, hogy az 

Európai Unió tegyen többet az emberi jogok előmozdításért és védelméért szerte a világon.

Úgy vélem, hogy a munkánkról adott tájékoztatással, valamint azzal, hogy egységes hangon 

szólunk a világ színpadán, eleget tehetünk ennek az elvárásnak.

Az európai uniós emberi jogi jelentés ötlete elsőként egy, az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatával kapcsolatos ünnepség kapcsán merült fel. A mai bizonytalan időkben 

megelégedéssel gondolhatunk arra, hogy egyes dolgok mindenkire érvényesek, és hogy 

mindannyian szerepet játszunk annak biztosításában, hogy mindenki képes legyen emberi 

jogai gyakorlására.

Catherine Ashton

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

az Európai Bizottság alelnöke
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1. Áttekintés

Az emberi jogok és a demokrácia iránti elkötelezettség az EU számára központi kérdés. Ez a 
jelentés azt kívánja ismertetni, hogy ez az elkötelezettség miként valósul meg a gyakorlatban, és 
miért fontos.

A jelentés kivételesen 18 hónapot, a 2008 júliusától 2009 decemberéig terjedő időszakot öleli fel,
tekintettel arra, hogy a következő kiadástól kezdődően a jelentések az előző naptári évet fogják 
majd át.

Miért helyez az EU ilyen nagy hangsúlyt az emberi jogok előmozdítására?

Amennyiben igaz az, hogy értékeink és elveink határoznak meg bennünket, úgy az EU identitása 
egyértelmű:

„Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, 
a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a 
pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, 
valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” (Az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikke)

Ezen túlmenően az EU elhivatott az iránt, hogy ugyanezeket az értékeket képviselje a 
külkapcsolataiban is:

„Az Unió nemzetközi szintű fellépése azon elvekre épül, amelyek létrehozását, fejlődését és 
bővítését vezérelték, és arra irányul, hogy ezek érvényesülését a világ többi részén is előbbre 
vigye; ezek az alapelvek a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az 
egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt 
elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása.” (Az Európai Unióról szóló szerződés 21. 
cikke)

Ez néha magától értetődőnek tekinthető, de minden munkánk alapját képezi.

Sajnos sok még a teendő. Szerte a világon az emberektől jogtalanul megtagadják annak lehetőségét, 
hogy teljes értékű életet éljenek. Ez politikai elnyomással (bebörtönzött diákok és újságírók, 
megszüntetett honlapok stb.) vagy befolyásolhatatlan körülmények (konfliktusok, szegénység és 
elszigeteltség) révén következik be. Az EU egymagában nem változtathat a világ helyzetén, de 
eltökélt szándéka, hogy betöltse a méretének, vagyonának, történelmi és földrajzi helyzetének 
megfelelő jelentőségű szerepét.
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Ez nem utolsósorban a mi saját érdekünk. Ma már közhelyszerű globalizációról és 

egymásrautaltságról beszélni, de nem kevésbé igaz az, hogy

„a jó kormányzás, a társadalmi és politikai reform támogatása, a korrupció és a hatalommal 

való visszaélés elleni küzdelem, a jogállamiság megteremtése és az emberi jogok védelme a 

nemzetközi rend megerősítésének leghathatósabb eszköze.” (A 2003-ban elfogadott és 2008-

ban felülvizsgált európai biztonsági stratégia)

Az Unión belül

E jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetére összpontosít, a világnak az Unión kívüli 

részében vizsgálva azt. E téma megvizsgálásakor fontos megérteni, hogy az EU hogyan biztosítja a 

belső és külső politikái közötti összhangot és következetességet.

A polgárok jogainak szavatolásáért való elsődleges felelősség természetesen továbbra is az EU 

tagállamaira hárul. Mindegyikük erős, független igazságszolgáltatással rendelkezik, és 

valamennyien az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) részes felei. Az Uniót az alapoktól 

kezdve a tagállamok alkotmányos hagyományainak gazdagsága formálta.

Erre építve, az EU célja „a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása” (az 

Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke). A tolerancia, az emberi méltóság és a 

megkülönböztetésmentesség stb. biztosítására irányuló munka folyamatos innovációt igényel az 

olyan szakpolitikai területeken, mint az igazságügy, a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a 

migráció.

A bécsi székhelyű Alapjogi Ügynökség segítséget és szakértelmet biztosít az EU számára a 

szakpolitikák kidolgozásához. Az Európai Unió mára már jogilag kötelező erejű Alapjogi Chartája 

további védelmet nyújt. Az Európai Bizottságnak a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós 

polgárságért felelős alelnöke szintén szerepet játszik e téren.

Ezen túlmenően a Lisszaboni Szerződés meghatározta, hogy magának az EU-nak (amely most jogi 

személy) is csatlakozni kell az EJEE-hez, és megkezdődött az ezzel kapcsolatos munka. Azon 

személyek, akik úgy vélik, hogy az EU megsértette jogaikat, a jövőben a strasbourgi székhelyű 

Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhatnak.
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A Lisszaboni Szerződés továbbá erős garanciát jelent a nagyfokú visszaélések ellen. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 7. cikke szerint, ha fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy 

tagállam súlyosan megsérti az EU által képviselt (fent idézett) értékeket, a Tanács úgy határozhat, 

hogy a kérdéses tagállam egyes jogait felfüggeszti, beleértve a Tanácsban őt megillető szavazati 

jogokat.

Összegzésként, az EU rendkívül komolyan veszi kötelezettségeinek teljesítését. Ez nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy az EU hiteles legyen a nemzetközi színtéren. Az Uniót egyre gyakrabban veszik górcső 

alá azok, akik megkérdőjelezik annak emberi jogi gyakorlatát. Az EU egyik alapvető jellemzője 

azonban, hogy nyitott a kritikára és szívesen vesz részt nyílt vitában, ami hozzájárul ahhoz, hogy a 

közintézmények elszámoltathatók maradjanak az állampolgárok felé, akiket szolgálnak.

Az EU és szomszédsága

A szomszédokra vonatkozó uniós politikát hosszú idő óta az a szándék vezérli, hogy megszüntessék 

a határokat és kiterjesszék az európai integráció előnyeit, többek között az emberi jogok területén is.

Az unió bővítési politikája az emberi jogok európai előmozdításának és szorgalmazásának talán a 

legerősebb eszköze. Az Unióhoz való csatlakozás feltétele az európai jog (a „vívmányok”) 

elfogadása és a „koppenhágai kritériumok” teljesítése, olyan stabil intézményeket biztosítva, 

„amelyek garantálják a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok érvényesülését, a 

kisebbségek tiszteletét és védelmét”. Az Európai Bizottság minden évben elkészíti a tagjelölt és a 

potenciálisan tagjelölt országok által elért eredményekről szóló jelentéseket, amelyek az emberi jogi 

eredményeikre is kiterjednek, és megállapítják a javítandó területeket.

Tizenhat egyéb szomszédos országgal az európai szomszédságpolitika foglalkozik, amely a 

kapcsolatok fejlődését a közös értékek (úgymint a demokrácia és az emberi jogok, a jogállamiság, a 

jó kormányzás, a piacgazdaság elvei és a fenntartható fejlődés) iránti elkötelezettséghez köti.

Kölcsönösen elfogadott cselekvési tervek határozzák meg a reformok menetrendjét, valamint a 

rövid és középtávú prioritásokat. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri ezeket, és a végrehajtás 

javítása céljából pénzügyi és technikai segítséget nyújt.
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Az EU az egyes régiók igényeihez igazított kezdeményezéseken keresztül is tevékenykedik:

· A 2008. július 13-án Párizsban elindított Unió a Mediterrán Térségért kezdeményezés a 

„demokratikus alapelvek, az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes tiszteletben 

tartásá[t]” említi.

· A 2009. május 7-én Prágában elindított keleti partnerség alapját „a nemzetközi jog és az 

alapvető értékek […] iránti kötelezettségvállalás” képezi.

· A 2008. február 14-én Kijevben elindított fekete-tengeri szinergia kifejezett célja „a 

demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának megszilárdítása, valamint a civil 

társadalom megerősítése”.

Az EU régi partnere az Európa Tanácsnak, amely az európai normákat megállapító elsőszámú 

szervezet. E strasbourgi székhelyű szervezet elsődleges célja egy közös demokratikus és jogi 

térséget kialakítani egész Európában, amely biztosítja az alapvető értékei, úgymint az emberi jogok, 

a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartását. Rendszeres találkozókra kerül sor az EU 

tisztviselői és az Európa Tanács főtitkára között. Az EU továbbá az Európa Tanács számos 

tevékenységét és programját finanszírozza, így például az Európa Tanács emberi jogi biztosának a 

2008. évi grúziai konfliktust követő szerepvállalását.

Az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) fontos szerepet tölt be az európai 

választások megfigyelésében. Ezt a varsói székhelyű Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 

Hivatalán (ODIHR) keresztül teszi. Az EU elkötelezett egyrészt az ODIHR függetlenségének a 

védelme iránt, amelynek pénzügyi támogatást nyújt a választási megfigyelésekhez, és másrészt a 

nemzeti választási és emberi jogi intézmények kialakítása iránt. Az EU rendszeres párbeszédet 

folytat az EBESZ-szel, amelynek keretében 2009 során két miniszteri szintű találkozóra is sor 

került.

Az EU és partnerei

A politikai párbeszéd komoly lehetőség arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartását 

előmozdítsuk a világban. A nemzetközi ügyek mindinkább többpólusúvá váló jellegére tekintettel 

az EU egyre több konzultációt folytat nem uniós országokkal minden témában, köztük az emberi 

jogokról is.
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Az emberi jogok kérdése az EU nem uniós országokkal tartott minden megbeszélésén napirendre 

kerülhet. Ezen túlmenően egyes partnerekkel egyedi emberi jogi párbeszédek alakultak ki az idő 

során. Ezek különböző formákat ölthetnek, de valamennyi az eredmények javítását és az 

információk megosztását célozza. Az EU emberi jogi iránymutatásai az elmúlt 15 év során szerzett 

tapasztalatok alapján legjobb gyakorlatokat állapítottak meg. A civil társadalom képviselőinek 

bevonása az uniós párbeszédek fontos része. Az EU az emberi jogi párbeszédeit – és különösen a 

már több éve folytatottakat – rendszeresen felülvizsgálja.

Az emberi jogi záradék az EU több mint százhúsz országgal kötött megállapodásának „lényeges 

elemét” képezi. Ennek célja az emberi jogokat a megállapodások más kulcsfontosságú részeihez 

kötni. Nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy az emberi jogok súlyos és tartós megsértése esetén 

felülvizsgálják a megállapodást. Az EU 2009-ben az Albániával kötött megállapodás megerősítése 

és az Indonéziával kötött megállapodás aláírása révén két újabb ilyen elemmel bővítette e listát.

Az EU az elmúlt évek során ún. „stratégiai partnerségeket” alakított ki, amelyek egyes 

legfontosabb, így az Egyesült Államokkal, Kanadával, Kínával, Indiával, Japánnal és 

Oroszországgal fennálló kapcsolatait tükrözik. Ezek különböző platformokat biztosítottak az emberi 

jogok megvitatására, bár hatékonyság szempontjából eltérő képet mutattak, például:

· Egyesült Államok: a stratégiai partnerség megfelelő keretet biztosított az emberi jogokkal és a 

terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos érzékeny kérdések megtárgyalására,

· Kína: az emberi jogok az EU–Kína csúcstalálkozók előkészületei alkalmával is szerepet

játszottak, valamint az 1995-ben megkezdett emberi jogi párbeszéd során is tárgyalásra 

kerültek,

· Oroszország: az EU–Oroszország kapcsolatok négy területen szerveződnek, amelynek egyike, 

a „szabadság, biztonság és jogérvényesülés” az emberi jogok védelmét is magában foglalja.

A hivatalos párbeszéd sajnos nem mindig elég az események befolyásolásához. Az EU gyakran 

használ nyilatkozatokat arra, hogy véleményét a nyilvánosság szélesebb rétegeihez is eljuttassa. Az 

áttekintés tárgyát képező időszakban ötvennyolc nyilatkozatot, valamivel kevesebb, mint heti egyet 

tettek közzé.
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Azon országok esetében, amelyeknek az EU egyoldalú kereskedelmi kedvezményeket (GSP+) 

nyújt, elképzelhető, hogy úgy dönt, visszavonja ezeket a kedvezményeket amennyiben a 

partnerország már nem teljesíti a rendszer követelményeit. A Tanács 2009. október 27-én nyugtázta 

a Bizottság arról szóló jelentését, hogy Srí Lankának nem sikerült hatékonyan végrehajtania három 

emberi jogi ENSZ-egyezményt.

Egyes esetekben, amikor az EU a nemzetközi jog, az emberi jogok vagy a demokratikus alapelvek 

súlyos megsértését észleli, az EU korlátozó intézkedéseket alkalmazhat. Ezek az intézkedések 

egyaránt irányulhatnak kormányokra, nem kormányzati szervezetekre vagy személyekre, és adott 

esetben fegyverembargót, kereskedelmi korlátozásokat (behozatali és kiviteli tilalom), pénzügyi 

korlátozásokat, a belépésre vonatkozó korlátozásokat (vízum- vagy beutazási tilalom) vagy egyéb 

intézkedéseket jelenthetnek.

Az EU szereplése többoldalú fórumokon

Az EU „különösen az Egyesült Nemzetek keretében, elősegíti a közös problémák többoldalú 

megoldását” (az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke), és elkötelezett e tekintetben. Ez sehol 

sem fontosabb, mint az emberi jogok területén, amelyek természetükből adódóan egyetemesek.

Az EU ezért jelentős forrásokat fordít arra, hogy New Yorkban és Genfben egy széles, régiókon 

átívelő, az ENSZ-határozatokat támogató bázist építsen ki. Az ENSZ-en belüli uniós koordináció 

újabb előrelépést tett a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével.

Az áttekintett időszak alatt az EU jelentős sikereket ért el az ENSZ Közgyűlésének harmadik 

bizottságában (szociális, humanitárius és kulturális ügyek).

· Az EU által egy régiókon átnyúló szövetség keretében benyújtott, a halálbüntetés 

alkalmazására vonatkozó moratóriumra való felszólításról szóló határozat is növelte 

támogatottságát.

· Átütő sikert aratott a GRULAC-kal közösen beterjesztett, a gyermekek jogairól szóló átfogó 

határozat, amely a gyermekmunkára vonatkozóan fontos meglátásokat tartalmaz.

· Az EU által Burma (Mianmar) és a KNDK kérdésére vonatkozóan beterjesztett 

országspecifikus határozatokat a plenáris ülésen az ENSZ-tagállamok nagy többségével 

fogadták el.
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Az EU továbbá az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában is sikereket ért el. Az EU az EJT kilencedik 
rendes ülésszakán (2008) döntő szerepet játszott a Burundira, Haitira, Kambodzsára, és Szudánra 
vonatkozó országspecifikus megbízatások megújításával kapcsolatos (sikeres) tárgyalásokban.

Az EU különösen elkötelezett az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosa Hivatalának (OHCHR) 
függetlensége iránt. Annak érdekében, hogy támogatását gyakorlati formába öntse, az EU minden 
évben körülbelül 4 millió EUR összeget utal az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosa Hivatalának, hogy 
az a saját prioritásainak megfelelően használja azt fel.

Az ENSZ-en túl az áttekintett időszakban előtérbe került a G20 munkája, különösen a 2009. április 
2-i londoni csúcstalálkozót követően. Az EU azon munkálkodott, hogy a gazdasági és kereskedelmi 
kérdéseket átfogó menetrendjébe a szélesebb „emberi dimenziót” is felvegye.

Az uniós fellépések és eszközök hatékonysága

A jelentés bőven tartalmaz az uniós tevékenységek leírására vonatkozó információkat, de hasznos 
lehet annak vizsgálata, hogy mennyire voltak hatékonyak ezek a tevékenységek az uniós 
célkitűzések teljesítése szempontjából. Ezen áttekintés további része ezért azt ismerteti, hogy ezek 
az erőfeszítések tulajdonképpen milyen jelentős hatást fejtettek ki.

Az egyéni életek megváltoztatásának elősegítése

Az EU nyilvános kötelezettségvállalást tett az emberi jogok védelmezőinek védelmére 
vonatkozóan; ők azok, akik felhívják a figyelmet az emberi jogok megsértésére és az áldozatok 
számára jogorvoslatot kérnek. Az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatások számos 
gyakorlati intézkedést irányoznak elő:
· e jelentés által vizsgált időszakban kiadott 46 nyilvános nyilatkozat,
· az egyedi esetek rendszeres felvetése a nem uniós országokkal folytatott politikai párbeszédek 

során,
· démarche-ok (formális diplomáciai lépések): a jelentés által vizsgált időszakban harmincra 

került sor,
· az EIDHR keretében nyújtott több mint 10 millió EUR összegű pénzügyi támogatás ezen 

időszakban,
· az iránymutatások 2008. decemberi felülvizsgálata különböző előrelépéseket eredményezett a 

helyi végrehajtási stratégiák javítása tekintetében, azóta több mint 60 került kidolgozásra,
· az emberi jogok letartóztatott védelmezőinek látogatására és bírósági tárgyalásaikon 

(megfigyelőként) való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalás,
· sürgősségi vízumok kiadása és az uniós tagállamokban való ideiglenes elhelyezés támogatása.
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A 2009-ben előterjesztett „Menedékváros” kezdeményezés közvetlen, koordinált segítségnyújtási 

kísérlet az emberi jogok veszélyben lévő védelmezői számára azáltal, hogy átmeneti tartózkodást 

kínálva nekik az Unióban mentesíti őket a mindennapi életükben fennálló nehézségek alól.

Az Európai Parlament által odaítélt, a gondolatszabadság védelméért járó Szaharov-díjra – amely a 

különösen nehéz körülményekkel dacoló kiemelkedő személyiségek válogatott csoportjának biztosít 

platformot – nagyobb közfigyelmet kell irányítani. 2009 decemberében Oleg Orlov, Szergej 

Kovalev és Ljudmila Alexejeva kapta a díjat az EIDHR által finanszírozott Memorial nevében, 

amely az alapvető jogoknak a Független Államok Közösségének országaiban való előmozdításával 

foglalkozó szervezet.

Az EU folytatja továbbá az emberkereskedelem által érintett személyek megsegítésére irányuló 

munkát:

· 2009 márciusában új bizottsági keretet indítottak az emberkereskedelem elleni küzdelemre és 

a sértettek védelmére vonatkozóan,

· 2009 decemberében a Tanács az emberkereskedelem elleni fellépés uniós külső 

dimenziójának megerősítéséről szóló dokumentumot fogadott el,

· az Unió a nem uniós országoknak az emberkereskedelem elleni fellépéshez szükséges 

kapacitása megerősítésén dolgozik,

· a kérdést beveszik az európai szomszédságpolitika országainak cselekvési terveibe (ill. azzal 

egyenértékű intézkedéseibe).

A közösségek megváltoztatásának elősegítése

Az EU tevékenyen támogatja a más országokban végbemenő demokratikus folyamatot annak 
érdekében, hogy azon országok polgárai is ugyanolyan polgári és politikai jogokat élvezhessenek. A 
Tanács 2009. november 17-én megállapodott az EU demokráciatámogatási politikájának 
megerősítésében, valamint párbeszéden és partnerségen alapuló országspecifikus megközelítésre 
vonatkozó ajánlásokat hagyott jóvá.

A jelentésben vizsgált időszakban az EU körülbelül 45 millió eurót biztosított választási 
segítségnyújtási projektekre, többek között például a libanoni politikai stabilizációnak és nemzeti 
megbékélésnek a demokratikus intézmények megerősítése révén történő előmozdítását célzó 
projektre. Az EU rendszeresen felülvizsgálja a megközelítését, és vezető szerepet vállal a hosszú 
távú támogatási stratégiák kidolgozására irányuló erőfeszítésekben.
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Az EU választási megfigyelő missziói segítenek értékelni azt, hogy a választásokat a legjobb 

gyakorlattal összhangban – így például a választási folyamat átláthatóságát, az állami források 

felhasználásának pártatlanságát, a közszolgálati média által egyenlő közvetítési lefedettséget 

biztosítva – bonyolították-e le. A vizsgált időszakban az EU tizenhat választási megfigyelő missziót 

finanszírozott, többek között a messzi Bolíviában és Kambodzsában is.

A NEEDS (az európaiak hálózata a választások és a demokrácia támogatásáért) projektje keretében 

az EU több mint száz választási megfigyelő és szakértő képzését támogatta, továbbá regionális 

találkozókat szervezett Johannesburgban, Bangkokban, Costa Ricában és Bukarestben.

Az EIDHR 2008–2009-ben több mint 235 millió eurót biztosított az emberi jogokkal és a 

demokráciával kapcsolatos projektekre, lehetővé téve mintegy száz országban megvalósuló 

kilencszáz projekt finanszírozását. Ebből 101,7 millió EUR hetvenhét ország civil szervezeteinek 

helyi kezdeményezéseit támogatta, amelyek a közösségeikben a reformok, a párbeszéd és a politikai 

részvétel előmozdításával kapcsolatos projektekre irányultak.

Az EU fogékony a kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos kérdésekre. A vizsgált 

időszakban például támogatta a Burmából (Mianmarból) származó muzulmán menekültek elhúzódó 

bangladesi jelenlétének kezelésével kapcsolatos hosszú távú megoldásokat.

Az EU elkötelezett továbbá a gazdasági és szociális jogok tiszteletben tartásának előmozdítása 

iránt, többek között a fejlesztés előmozdítására irányuló fellépései révén. Az EU és a tagállamok 

nyújtják minden évben a világ fejlesztési támogatásának több mint felét, amely 50 milliárd eurót 

tesz ki. Ez a mi hozzájárulásunk annak elősegítéséhez, hogy a legszegényebb emberek élhessenek 

emberi jogaikkal.

A körülmények megváltoztatásának elősegítése

A konfliktusok vagy a konfliktusok kockázata veszélyezteti az emberi jogokat, az emberi jogok 

megtagadása viszont növeli a konfliktusok kockázatát. Ezért az EU folytatja a válságkezelési és 

konfliktus-megelőzési kapacitásainak javítását, és az emberi jogi szempontokat beépíti ezen 

erőfeszítésekbe. A konfliktusok alapvető okainak kezelése a konfliktusban részt vevő valamennyi 

fél jogainak védelmét jelenti, vallásra vagy etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
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Az EU ebben az időszakban folytatta annak biztosítására irányuló erőfeszítéseit, hogy biztonság- és 

védelempolitikája teljes körűen figyelembe vegye az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség 

kérdését, valamint a fegyveres konfliktusok gyermekekre gyakorolt hatásait. Ma már a legtöbb 

műveletben és misszióban dolgoznak emberi jogi és/vagy a nemek közötti egyenlőséggel 

foglalkozó szekértők, akik felhívják a figyelmet ezekre a kérdésekre.

Az EUSEC RD Congo például a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának 

reformját támogató tanács- és segítségnyújtási misszió. 2005-ben hozták létre azzal az egyértelmű 

megbízatással, hogy gondoskodjon a következő normákkal összeegyeztethető politikák 

előmozdításáról: emberi jogok és nemzetközi humanitárius jog, a nemek közötti egyenlőséggel és a 

fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekkel kapcsolatos kérdések, demokratikus normák, a 

közügyek megfelelő igazgatása, az átláthatóság és a jogállamiság elve. Szintén a Kongói 

Demokratikus Köztársaságban jött létre 2007-ben az EUPOL RD Congo a kongói nemzeti 

rendőrség megreformálásához és átalakításához való hozzájárulás céljából. Feladata, hogy 

hozzájáruljon a KDK keleti részén a békefolyamatnak a nemek közötti egyenlőséggel, az emberi 

jogokkal és a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekkel kapcsolatos vonatkozásaihoz. A két 

misszió szorosan együttműködik, és osztozik a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 

tanácsadókon, valamint az emberi jogokkal és a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek 

kérdésével foglalkozó szakértőn.

Az EU különleges képviselői (EUKK) az Uniót a világ legnyugtalanítóbb helyzeteiben lévő 

országokban képviselik. Megbízásuk az emberi jogokkal, a nemek közötti egyenlőséggel és a 

fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekkel kapcsolatos kérdések kezelésére vonatkozó 

konkrét rendelkezéseket tartalmaz. A legtöbb EUKK – az uniós kötelezettségvállalások 

végrehajtásához hozzájárulandó – emberi jogi és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 

kapcsolattartókat nevezett ki.

Az EU kivételes szerepet tölt be a válságkezelés területén, mivel egybefogja a polgári és a katonai 

szakértelmet. Az Európai Tanács 2008. decemberi ülésén jóváhagyta ennek a polgári és a katonai 

válságkezelés stratégiai tervezésének integrálása révén történő továbbfejlesztését. A 2009-ben 

létrehozott új Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság (CMPD) jobb koordinációt biztosít, lehetővé 

téve, hogy az EU a lehető leghatékonyabban működjön.
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A gondolkodás megváltoztatásának elősegítése

Az uniós stratégia egy jelentős része abban áll, hogy elősegítse az egyetemes elvek elfogadását a 

világ azon részein, ahol a szabadságnak, a demokráciának, az egyenlőségnek, a jogállamiságnak 

vagy az emberi jogok tiszteletben tartásának nincs feltétlenül nagy hagyománya. Ez hosszú távú 

munka, de a nemzetközi ügyek kezelésének módjáról folytatott vita alakításához nélkülözhetetlen. 

Ettől függ majd az „erősebb nemzetközi közösség, a jól működő nemzetközi intézmények és a 

szabályokon alapuló nemzetközi rend kialakítása” – az európai biztonsági stratégia célkitűzése –

teljesítésében elért sikerünk.

E célból az EU folyamatosan arra törekszik, hogy kiterjessze a kapcsolatait különböző partnerek 

irányába. Ezek kormányok vagy nem kormányzati szervezetek is lehetnek, a fent vázoltaknak 

megfelelően, vagy akár vállalkozások is, amelyeknek a nemzetközi normák elterjesztésében 

betöltött jelentős szerepe egyre inkább elismert. E kapcsolatfelvételben az EU egésze részt vesz: a 

tagállamok, a Parlament és egyéb szereplők.

Végül azonban, az emberi jogok nem a politikáról, az emberekről szólnak. Egyénekről. Az EU 

munkája ezért sokkal többről szól, mint politikai vitákról és együttműködési költségvetésekről. Arra 

is kiterjed, hogy ígéretes egyetemi hallgatóknak lehetőséget nyújtson arra, hogy mesterképzés 

keretében emberi jogokat és demokratizálódást tanuljanak Velencében (Olaszország), Pretoriában 

(Dél-Afrika), Szarajevóban (Bosznia-Hercegovina), Sydneyben (Ausztrália) és Buenos Airesben 

(Argentína).

Összegzés

A jelentés által átfogott időszak végéhez közeledve, 2009 decemberében hatályba lépett a 

Lisszaboni Szerződés. A szerződés által bevezetett módosítások lehetőséget kínálnak az Unió 

emberi jogi politikája hatékonyságának, koherenciájának és átláthatóságának további növelésére. Ez 

önmagában talán nem változtatja meg a világot, de képessé teszi az Uniót arra, hogy folytassa az 

életeket megváltoztató munkáját.
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2. Uniós eszközök és kezdeményezések nem uniós országokban

Az EU az elmúlt évtized során az értékei és alapelvei gyakorlatba ültetéséhez szükséges számos 

eszközre szert tett. Sok munkát fektettek a részletes álláspontoknak a 27 uniós tagállam közötti 

megvitatásába. A konszenzus kialakítása képezi az uniós iránymutatások alapját, és lehetővé teszi, 

hogy az EU a nyilatkozatok és a démarche-ok útján világosan szólaljon meg.

Természetesen az nem elegendő, hogy az Unión belül egyetértés legyen, a Szerződés megköveteli, 

hogy az EU a szélesebb világban is előmozdítsa alapelveit. Ezt az emberekkel folytatott 

kommunikáció, a közös alapok keresése és az eltérések áthidalására való törekvés révén éri el. Ez 

hivatalos emberi jogi párbeszédek és konzultációk révén, vagy a háttérben folytatott informális 

kapcsolatok létesítésével érhető el.

Amennyiben a párbeszéd önmagában nem elegendő, az EU készen áll komoly pénzügyi forrásokat 

biztosítani a helyi változásokhoz való hozzájárulás céljából. A demokrácia és az emberi jogok 

európai eszköze (EIDHR) keretében számos tevékenységet finanszírozott, amelyeket a nem uniós 

országokkal kötött egyezmények emberi jogi záradékai támogatnak.

És ha a helyzet úgy kívánja, az EU nőket és férfiakat küld a világ minden részére, hogy a 

válságkezelési műveletekben való részvételükkel befolyásolják az eseményeket.

2.1. Az EU emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogi iránymutatásai

Az EU emberi jogi politikájának gerincét nyolc ún. „iránymutatás” képezi. Habár ezek jogilag nem 

kötelező erejűek, az EU Tanácsa egyhangúlag fogadta el őket, és ezért azok az uniós prioritások 

határozott politikai megnyilvánulásai. Gyakorlati eszközöket biztosítanak továbbá a világ 

különböző részein tevékenykedő uniós képviselők számára az emberi jogi politikánk 

előmozdításának elősegítéséhez. Az iránymutatások ekképpen az EU emberi jogi politikájának 

koherenciáját és következetességet erősítik.
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Az EU jelenleg a következő témákkal kapcsolatban rendelkezik emberi jogi iránymutatásokkal:

· a halálbüntetés (1998-ban elfogadott, 2008-ban aktualizált iránymutatás),

· a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód (2001-ben 

elfogadott, 2008-ban aktualizált iránymutatás),

· emberi jogi párbeszédek (2001-ben elfogadott, 2009-ben aktualizált iránymutatás),

· a gyermekek és a fegyveres konfliktusok (2003-ban elfogadott, 2008-ban aktualizált 

iránymutatás),

· az emberi jogok védelmezői (2004-ben elfogadott, 2008-ben aktualizált iránymutatás),

· a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme (2007-ben elfogadott iránymutatás),

· a nők elleni erőszak, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája 

elleni küzdelem (2008-ban elfogadott iránymutatás),

· a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítása (2005-ben elfogadott, 

2009-ben aktualizált iránymutatás).

Az iránymutatásokról további információkat a 2009 márciusában kiadott ismertető kiadvány 

tartalmaz. A Tanács weboldalán is elérhető minden információ az EU valamennyi hivatalos 

nyelvén, valamint orosz, kínai, arab és fárszi nyelven is.

A nemzetközi humanitárius jog alapvető fontosságú az emberi jogok tiszteletben tartásának a 

fegyveres konfliktusok során történő védelmét illetően. Az EU számára különös jelentőségre tett 

szert, amint a közös biztonság- és védelempolitika keretében több művelet és misszió jött létre. 

Létfontosságú továbbá annak biztosításához, hogy a terrorizmus elleni tevékenységeket a 

nemzetközi jog keretein belül, az Európai Unióról szóló szerződés alapelveivel összhangban 

folytassák.
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Az EU Tanácsa 2009 decemberében a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának 

előmozdításáról szóló következtetéseket fogadott el, és újólag megerősítette, hogy határozottan 

támogatja a nemzetközi humanitárius jog előmozdítását és védelmét. A Tanács különösen 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása beépüljön 

az uniós válságkezelési erőfeszítések teljes körébe, a döntéshozataltól a személyi állomány 

képzéséig. Elfogadta továbbá a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról 

szóló uniós iránymutatások naprakésszé tett változatát, és újólag megerősítette végrehajtásuk 

biztosítása iránti elkötelezettségét, valamint a nemzetközi humanitárius jog általános érvényesítése 

– az Európai Unió valamennyi külső fellépése terén történő – további javításának jelentőségét. A 

nemzetközi humanitárius jogra vonatkozó iránymutatások végrehajtásának az EU más emberi jogi 

iránymutatásaival való jobb integrálása érdekében tematikus démarche-ok sorozatát intézték több 

országhoz. A Tanács a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos két nyilvános nyilatkozatot is 

kiadott 2009-ben, az egyiket a solferinói csata 150. évfordulója alkalmából, a másikat pedig a 

nemzetközi humanitárius jog alapját képező négy Genfi Egyezmény elfogadásának 60. évfordulója 

alkalmából.

2.2. Emberi jogi párbeszédek és konzultációk

Az emberi jogi párbeszédek azon eszközök közé tartoznak, amelyeket az EU az emberi jogi 
politikájának végrehajtása során alkalmaz, és az EU nem uniós országokkal szembeni átfogó 
stratégiájának lényeges elemét alkotják. Az EU közel negyven emberi jogi párbeszédet indított el.
Ezek nem helyettesítik az emberi jogi kérdések felvetését a politikai párbeszéd egyéb fórumain, de 
lehetővé teszik, hogy az EU az emberi jogokat egyes partnerekkel alaposabban megvitassa, mint 
egyébként erre lehetőség volna. Ezek nem csupán diplomáciai megbeszélések, céljuk, hogy valódi, 
kézzelfogható előrelépések katalizátorai legyenek az emberi jogok világszerte történő tiszteletben 
tartása tekintetében. Lehetővé teszik továbbá azt, hogy az EU az aggodalomra okot adó egyedi 
eseteket is megvitassa.

Az EU jelenleg négy különböző formában folytat emberi jogi párbeszédet:

a) strukturált emberi jogi párbeszédek;

· Kína
· Belarusz
· Örményország
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· Grúzia

· Moldova

· Afrikai Unió

· Kazahsztán

· Kirgiz Köztársaság

· Tádzsikisztán

· Türkmenisztán

· Irán (2006 óta felfüggesztve)

· Indonézia

b) a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások vagy 

együttműködési megállapodások alapján létrehozott megfelelő albizottságokban folytatott 

párbeszédek, különösen az európai szomszédságpolitika összefüggésében;

· Kambodzsa

· Egyiptom

· Jordánia

· Laosz

· Libanon

· Marokkó

· Pakisztán

· Palesztin Hatóság

· Tunézia

· Üzbegisztán

· Vietnam

c) helyi emberi jogi párbeszédek;

· Argentína

· Brazília

· Chile
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· Kolumbia

· India

· Mexikó

· Srí Lanka

· Vietnam

d) emberi jogi kérdésekről folytatott konzultációk.

· Egyesült Államok

· Kanada

· Japán

· Új-Zéland

· Oroszország

· Izrael

· Tagjelölt országok: Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok között a Cotonoui Megállapodás 

rendelkezései keretében folytatott párbeszédek során is sor kerül időnként emberi jogi kérdések 

megvitatására. Az Unión kívül hetvenkilenc ország részes fele a Cotonoui Megállapodásnak:

Angola, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Benin, Bissau-Guinea, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Csád, Dél-Afrika, Dominika, Dominikai 

Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Fidzsi-szigetek, 

Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guineai Köztársaság, Guyana, Haiti, Jamaica, Kamerun, Kelet-

Timor, Kenya, Kirirbati, Kongó (Kongói Köztársaság), Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-

afrikai Köztársaság, Kuba, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, Malawi, Mali, Marshall-szigetek, 

Mauritánia, Mauritius, Mikronézia, Mozambik, Namíbia, Nauru, Niger, Nigéria, Niue, Palau, Pápua 

Új-Guinea, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine szigetek, 

Salamon-szigetek, São Tomé és Príncipe , Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Suriname, Szamoa, 

Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, 

Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe és Zöld-foki-szigetek.
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A 8. cikk kötelezi a feleket arra, hogy „átfogó, kiegyensúlyozott és mélyreható” párbeszédet 

folytassanak a „kölcsönös megértés előmozdítása” érdekében, és az „felöleli még az emberi jogok 

tiszteletben tartása, a demokratikus elvek, a jogállamiság és a jó kormányzás terén tett előrehaladás 

rendszeres értékelését”. A fenti országok szinte mindegyike folytat a 8. cikk szerinti párbeszédet.

A Cotonoui Megállapodás 9. cikke szerint az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság 

tiszteletben tartása e megállapodás lényegi elemét képezi. A 96. cikk előírja, hogy amennyiben e 

lényegi elemek egyikét megsértik, az egyik fél konzultációra kérheti fel a másikat annak érdekében, 

hogy mindkét fél által elfogadható megoldást találjanak. Amennyiben nem találnak megoldást, 

sürgős esetben, vagy amennyiben a konzultációt az egyik fél elutasítja, meg lehet tenni a megfelelő 

intézkedéseket (és végső esetben) sor kerülhet a Megállapodás felfüggesztésére a szóban forgó 

ország tekintetében.

A jelentés által vizsgált időszakban a 96. cikket a következő országok tekintetében alkalmazták:

· Fidzsi

· Guinea

· Madagaszkár

· Mauritánia

· Niger

· Zimbabwe

2.3. Együttes fellépések, közös álláspontok és válságkezelési műveletek

Az együttes fellépés az EU Tanácsa által olyan helyzetek tekintetében egyhangúlag elfogadott 

kötelező erejű jogi eszköz, amikor az Unió műveleti fellépése – így például egy nem uniós 

országban folytatandó válságkezelési művelet szükséges. Az együttes fellépés meghatározza a 

fellépés céljait és hatályát, a rendelkezésre bocsátandó eszközöket és a végrehajtásához szükséges 

feltételeket.

A közös álláspont egy adott földrajzi vagy tematikus kérdéssel kapcsolatos uniós megközelítést 

határoz meg. Az EU Tanácsa ezt egyhangúlag fogadja el, melyet követően az uniós tagállamok 

kötelesek biztosítani, hogy nemzeti politikáik összhangban legyenek az uniós állásponttal.
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A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megszűnt az „együttes fellépés” és a „közös álláspont” 
elnevezés, helyükbe a „határozat” lép.

A 2008. július és 2009. december között elfogadott és az emberi jogokkal kapcsolatos együttes 
fellépések, közös álláspontok és tanácsi határozatok teljes listája az 1. mellékletben található.

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében folytatott válságkezelési műveletek

Az EU jelentős erőfeszítéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a KBVP teljes körűen 
figyelembe vegye az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség kérdését, valamint a fegyveres 
konfliktusok gyermekekre gyakorolt hatását. Ezekre a kérdésekre az EU a műveletek valamennyi 
szakaszában figyelmet fordít, úgy a missziók és műveletek tervezése és lebonyolítása, mint az 
azokat követő, a jövőbeli munkára vonatkozó tanulságok levonása során is. Számos sikert el is ért e 
téren, amint ezt a jelentés alább részletezi, ugyanakkor természetesen még mindig sok a tennivaló.

A különböző KBVP-műveletek és missziók is foglalkoztatnak emberi jogi és/vagy a nemek közötti 
egyenlőség kérdésével foglalkozó szakértőt:

· Az EUFOR Tchad/RCA misszió, amely 2008 márciusától 2009 márciusáig működött, a 
műveleti főparancsnokságba és a kötelékparancsnokságba kinevezett, a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó tanácsadóval rendelkezett, aki többek között a nemekkel 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó képzéseket tartott, az ellenőrzésre és a jelentéstételre 
vonatkozó átfogó struktúrát javasolt, valamint találkozókat szervezett a nem kormányzati 
szervezetekkel és a helyi női csoportokkal.

· Az EULEX Kosovo az emberi jogokkal és a nemek közötti egyenlőség kérdésével foglalkozó 
egységgel rendelkezik, amely nemcsak azt biztosítja, hogy az EULEX Kosovo művelethez 
kapcsolódó politikák és határozatok megfeleljenek az emberi jogokkal és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos normáknak, hanem belső nyomozóegysége révén biztosítja a 
magatartási kódex feltételezett megsértéseihez kapcsolódó valamennyi külső panasz fogadását is.

· Az EUSEC RD Congo és az EUPOL RD Congo közösen foglalkoztat a nemek közötti 
egyenlőség kérdésével foglalkozó tanácsadókat, valamint emberi jogi kérdésekkel és a 
fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek kérdésével foglalkozó szakértőket.

· Az EUPOL Afghanistan olyan tanácsadóval rendelkezik, aki az afgán hatóságok részére 
tanácsadást nyújt az afgán nemzeti rendőrség nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
politikája kialakításához.

Az EU különleges képviselői (EUKK) megbízatása szintén tartalmaz az emberi jogokkal, a nemek 
közötti egyenlőséggel és a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekkel kapcsolatos kérdések 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A legtöbb EUKK – az uniós kötelezettségvállalások 
végrehajtásához hozzájárulandó – emberi jogi és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
kapcsolattartókat nevezett ki.
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Az uniós szakpolitikai dokumentumok továbbra is hangsúlyozták annak jelentőségét, hogy a nemek 
közötti egyenlőség a KBVP központi kérdésévé váljon. Ezek a dokumentumok a több 
kézzelfogható helyszíni eredmény felmutatása érdekében elsődleges fontosságúnak tartják az 1325., 
az 1820., az 1888. és az 1889. sz. ENSZ BT-határozat végrehajtását. Ezzel összhangban az EU 
2009. október 2-án Brüsszelben találkozót szervezett a célból, hogy a tagállamok az 1325. sz. ENSZ 
BT-határozat végrehajtására vonatkozó nemzeti cselekvési terveikkel kapcsolatos tapasztalatcserét 
folytassanak. A találkozón a civil társadalom, az ENSZ, a NATO, az Afrikai Unió, Libéria, Nepál 
és Bosznia-Hercegovina képviselői is részt vettek. Az EU továbbá a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó KBVP-tanácsadók és -kapcsolattartók számára is szervezett egy találkozót 2009. 
november 9-10-én, amely széles körű tapasztalatcserét és kapcsolatépítést tett lehetővé. 2009 elején 
létrehoztak egy az 1325. és 1820. sz. ENSZ BT-határozattal foglalkozó közös informális 
munkacsoportot, amely az év során négy találkozót tartott, többek között egy az „átfogó uniós 
megközelítés” teljesítménymutatói kidolgozásának előbbre vitelét célzó egynapos szakmai 
találkozót.

Az EU Tanácsa 2009 novemberében jóváhagyta „Az 1325. és az 1820. sz. ENSZ BT-határozat 
végrehajtása az EBVP-missziókra és -műveletekre való felkészítés keretében: a további 
intézkedésekre vonatkozó ajánlások” című dokumentumot. Ez felvázolja a KBVP-missziókba és -
műveletekbe vezényelt személyi állomány telepítés előtti és egyéb képzése koherenciájának és 
minőségének javítását célzó intézkedéseket. Intenzívebb képzést irányoz elő továbbá a nemekkel 
kapcsolatos kérdéseket illetően, többek között egy a 1325. és a 1820. sz. ENSZ BT-határozatnak az 
EBVP keretében történő végrehajtására vonatkozó képzési anyag kidolgozása révén. E munka 
alapját az uniós tagállamokban alkalmazott gyakorlatról szóló tanulmány, valamint a svéd elnökség 
által 2009 júliusában megrendezett szakértői szeminárium képezte, amelyet az EBVP-nek a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó szempontjairól szóló, az EBVF égisze alatt Athénban megrendezett 
szimpózium követett.

Az EU jelentős tájékoztatási tevékenységet folytat az 1325. sz. és a nők, a béke és a biztonság 
kérdésére vonatkozó más ENSZ BT-határozatok előmozdítását illetően. A nők, a béke és a 
biztonság az EU és az Afrikai Unió együttműködésének kulcsfontosságú témája. Az EU az 1325. 
sz. ENSZ BT-határozattal kapcsolatos két rendezvényt szervezett New Yorkban, többek között egy 
kerekasztal-megbeszélést 2009 februárjában, amely lehetővé tette, hogy az EU, az AU, az ENSZ és 
a nem kormányzati szervezetek részéről számos érdekelt fél megvitassa, hogy az ENSZ és az 
országok szintjén folytatott fellépéseket hogyan egészíthetik ki a regionális intézkedések. Az EU 
2009 szeptemberében miniszteri szintű találkozót is tartott a célból, hogy megvitassa az 1325. sz. 
ENSZ BT-határozat 10. évfordulója előtt, valamint a még fennálló végrehajtási hiányosságok 
tekintetében meghozandó intézkedéseket.
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2.4. Démarche-ok és nyilatkozatok

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az emberi jogi kérdéseket a közfigyelem 

középpontjában tartsa. Ezért aggályainak kifejezésére vagy a pozitív fejlemények üdvözlésére 

széles körűen alkalmaz nyilvános nyilatkozatokat. E nyilatkozatokat egyhangúlag fogadják el.

Más esetekben, amikor úgy ítéli meg, hogy az hatékonyabb, az EU démarche-okat részesít 

előnyben. A démarche-ok – azaz formális diplomáciai lépések – minden külpolitika fontos 

eszközei, és az EU ezeket arra használja, hogy a nem uniós országok hatóságaival emberi jogi 

problémákat vitasson meg. Az EU továbbá a világ minden régiójában démarche-okat intéz a 

Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma egyetemességének és sérthetetlenségének 

előmozdítása érdekében. Démarche-ok intézésére rendszerint a helyi uniós képviselők által, 

bizalmas jelleggel kerül sor.

Az ezen eszközökkel kezelt fő témák a következők: az emberi jogok védelmezőinek védelme, az 

illegális fogva tartás, az erőszakkal eltüntetett személyek, a halálbüntetés, a kínzás, a gyermekek 

védelme, a menekültek és a menedékkérők, a bírósági eljárás nélküli kivégzések, a szólás- és 

egyesülési szabadság, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog, valamint a választások.

2.5. A nem uniós országokkal kötött együttműködési megállapodások emberi jogi záradéka

Az EU 1995 óta arra törekszik, hogy emberi jogi záradékot illesszen a nem uniós országokkal kötött 

megállapodásokba (az egyedi technikai témákra korlátozódó megállapodások kivételt képeznek):

„Az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartása a partnerség 

alapjául szolgál, áthatja a felek bel- és külpolitikáját és e megállapodás lényegi elemét 

képezi.”
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E megfogalmazás célja az EU – külkapcsolatai alapját képező – értékeinek és alapelveinek az 

előmozdítása. Megerősíti a párbeszédben részt vevő mindkét félnek az emberi jogok iránti közös 

érdekét, valamint a megállapodás más kulcsfontosságú rendelkezéseivel egyenértékű pozitív 

intézkedések végrehajtásának alapjául szolgál. Az emberi jogok súlyos és tartós megsértése esetén 

az emberi jogi záradék lehetővé teszi a megállapodás egyik részes fele számára, hogy a jogsértés 

mértékével arányos korlátozó intézkedéseket hozzon a jogsértő féllel szemben.

Az EU 2009. február 26-án megerősítette az Albániával kötött stabilizációs és társulási 

megállapodást, amely emberi jogi záradékot is tartalmazott. Az EU 2009. november 9-én aláírta az 

Indonéziával kötött átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodást, amely emberi jogi 

záradékot is tartalmazott. Jelenleg negyvenöt, emberi jogi záradékot tartalmazó megállapodás van 

hatályban, köztük a Cotonoui Partnerségi Megállapodás, amelyet az EU és a hetvenkilenc országból 

álló AKCS (az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportja) kötött. Az EU 

megállapodásainak áttekintése a Tanács és a Bizottság honlapján megtalálható1.

Az Európai Parlament az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2008-as éves jelentésről és az EU 

ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2009. május 7-i állásfoglalásában további éberségre szólított 

fel az EU által aláírt megállapodásokba foglalt emberi jogi záradékok tiszteletben tartása, valamint e 

záradékoknak a jövőbeli megállapodásokba való rendszeres beillesztése tekintetében. A Parlament 

ismételten felszólított arra, hogy a záradékot rendszeresen valódi érvényesítési mechanizmus 

kísérje.

2.6. Javier Solana emberi jogi személyes megbízottja

2007 januárjától 2009 novemberéig Riina Kionka volt Javier Solana (az Unió előző főképviselője) 

személyes megbízottja, aki a kül- és védelempolitika terén az emberi jogokkal foglalkozott. A 

Tanács Főtitkárságán belül továbbra is ő felel az emberi jogok kérdéséért, mely területen folytatja 

az EU emberi jogi politikája koherenciájának és folytonosságának javítását célzó munkát.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
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Ezen időszakban Riina Kionka számos tevékenységben részt vett, amelyek a nyilvános 

diplomáciától a politika alakításáig terjedtek, ideértve az emberi jogoknak a KKBP és KBVP 

területén való érvényesítését, a nem uniós országokkal folytatott emberi jogi párbeszédekben és 

konzultációkban való részvételt, valamint az EU emberi jogi iránymutatásainak végrehajtásához 

való általános hozzájárulást is.

A vizsgált időszakban a koherencia növelésére törekedett, különösen az emberi jogok és a nemek 

közötti esélyegyenlőség kérdésének a KBVP-műveletekben való általános érvényesítésével 

kapcsolatban a tagállamok által tett kötelezettségvállalások végrehajtása tekintetében. Emellett 

további erőfeszítéseket tett azért, hogy az uniós döntéshozók gyakrabban szenteljenek figyelmet az 

emberi jogi kérdéseknek. További prioritást képezett az EU emberi jogi politikája ismertségének 

növelése, a nyilvánosság érdeklődését a világszerte folytatott uniós fellépések támogatásának 

növelésére felhasználva.

Riina Kionka – számos előadásával – sok nemzetközi konferencián és szemináriumon képviselte 

Javier Solanát és a Tanácsot. A személyes megbízott különböző nyilvános szereplései során tett 

felszólalásainak válogatása megtalálható a Tanács honlapján.

Riina Kionka találkozott továbbá az emberi jogok több, különböző régiókban tevékenykedő 

védelmezőjével, képviselte a Tanácsot az Európai Parlament emberi jogi témájú megbeszélésein, 

valamint kapcsolatot tartott fenn az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európa Tanáccsal és az 

EBESZ-szel.

Riina Kionka jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az emberi jogok és a nemek 

közötti egyenlőség kérdése a KBVP-missziók és -műveletek középpontjába kerüljön. 

Együttműködött az EUKK-kal a válságövezetekben tett közös látogatások alkalmával, és folytatta 

az emberi jogok érvényesítésének az uniós tagállamok diplomáciájában való megszilárdítására 

irányuló munkát.

E dokumentum megszövegezésekor még folyamatban van annak vizsgálata, hogy a közeljövőben 

létrejövő Európai Külügyi Szolgálat keretében miként lehetne a legjobban bemutatni az emberi jogi 

politikát.
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2.7. Az európai szomszédságpolitika (ENP)

Az ENP keretében aláírt cselekvési tervek jelenleg Azerbajdzsán, Egyiptom, Grúzia, Izrael, 

Jordánia, Libanon, Marokkó, Moldova, Örményország, a Palesztin Hatóság és Tunézia tekintetében 

vannak érvényben, Ukrajna tekintetében pedig társulási menetrendet fogadtak el. Ezeket mind 

kétoldalúan fogadták el, és konkrét célkitűzéseket tartalmaznak a demokrácia, a jogállamiság és az 

emberi jogok területén, országonként eltérő hangsúllyal. A cselekvési terv meghatározza a politikai 

és gazdasági reformok menetrendjét, valamint a rövid és középtávú prioritásokat. Az emberi jogok 

és a demokratizálódás kérdése az EU és az ENP-partnerek közötti kapcsolatok középpontjában 

maradnak, a kapcsolatok jövőbeli formális szorosabbra fűzése tekintetében is.

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

decentralizáció, a közigazgatási kapacitás erősítése), a jogállamiság (pl. a büntető- és a polgári jog 

reformja, büntetőeljárás-jog, az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése, a korrupció elleni 

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

alapvető szabadságok védelmét szolgáló jogszabályok, a nemzetközi emberi jogi egyezmények 

végrehajtása, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem, az emberi jogokkal kapcsolatos 

képzés, az alapvető nemzetközi munkajogi egyezmények végrehajtása) területét érintő 

kulcsfontosságú reformokhoz való hozzájárulás.

A valamennyi szinten folytatott politikai párbeszédeken túl az erre hivatott albizottságok vagy 

emberi jogi párbeszédek lehetőséget teremtenek ezen kérdések rendszeres megvitatására, és 

elősegítik a kötelezettségvállalások teljesítésének közös ellenőrzését. A déli partnerekkel folytatott 

párbeszéd elsősorban az ENSZ-egyezményeken alapul, és az ENP struktúráin keresztül jelentős 

megerősítést nyert. A keleti partnereket illetően az Európa Tanács és az EBESZ biztosítja az 

erőfeszítések e téren való fokozásának kulcsfontosságú fórumát, az e szervezetek keretében tett 

kötelezettségvállalások alkotják a cselekvési tervben szereplő kötelezettségvállalások alapját. 

Az EU emberi jogi párbeszédei keretében megtartott valamennyi kétoldalú ülést megelőzően és 

követően konzultációt folytatnak a civil társadalommal.
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A vizsgált időszakban az emberi jogi albizottságok számos ülést tartottak a déli partnerekkel, 

nevezetesen Jordániával (2009. június 18.), Marokkóval (2008. október 8. és 2009. július 24.), a 

Palesztin Hatósággal (2008. december 2.), Tunéziával (2008. október 17.) és Libanonnal (2008. 

november 17.). Az Izraellel létrehozott informális emberi jogi munkacsoport 2009. szeptember 3-án 

tartotta ülését. Egyiptom esetében az európai szomszédságpolitikai cselekvési terv keretébe tartozó 

emberi jogi kötelezettségvállalásokat a politikai kérdésekkel, emberi jogokkal és demokráciával, 

nemzetközi és regionális kérdésekkel foglalkozó albizottságban vitatták meg 2009. július 7–8-án.

A keleti partnerek tekintetében a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal foglalkozó 

albizottságok 2008 szeptemberében Moldovával, 2009 májusában pedig Ukrajnával tartottak 

megbeszéléseket. A Bizottság szolgálatai három „informális emberi jogi szakértői ülést” tartottak 

Moldovával (2008. május és szeptember, 2009. október), amelyek során számba vették a cselekvési 

tervben foglalt emberi jogi kötelezettségvállalások teljesítése terén tett előrehaladást. Az EBESZ és 

az Európa Tanács képviselői tevékenyen részt vettek e munkában.

A EU emberi jogi kérdésekre irányuló párbeszéd kialakítására törekedett a három dél-kaukázusi 

országgal. 2009-ben az emberi jogi párbeszéd két fordulójára került sor Grúziával. 2009 

novemberében a kormányközi párbeszéd kiegészítéseként a médiaszabadságról és a belső 

menekültekről szóló civil társadalmi szemináriumot tartottak. Örményországgal az emberi jogi 

párbeszédet 2009 decemberében indították el. Folyamatban vannak a tárgyalások Azerbajdzsánnal 

egy, a jog érvényesülésével, a szabadsággal és biztonsággal, valamint az emberi jogokkal és a 

demokráciával foglalkozó albizottság létrehozásáról. Az EU Belarusszal is létrehozott emberi jogi 

párbeszédet, az első találkozóra 2009 júniusában került sor Prágában.

Az Európai Bizottság a 2009. április 23-án kiadott, az ENP által elért eredményekről szóló éves 

jelentésében1 az ENP országai közül tizenkettő vonatkozásában tekintette át a reformokkal 

kapcsolatban elért eredményeket, valamint meghatározta azokat a területeket, ahol további 

előrelépés szükséges. Az ENP végrehajtásáról szóló közleményében2 a Bizottság mind a tizenhat 

ENP-ország által tett előrehaladásról áttekintést nyújtott.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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A 2008-as év nehéz politikai és gazdasági körülményei ellenére, amelyet a reformokhoz szükséges 

lendület lassulása jellemzett, különösen a kormányzás terén, a partnerországok számos előrelépést 

tettek. A kétoldalú kapcsolatok kiegészítését szolgáló két új regionális keret – az Unió a Mediterrán 

Térségért és a keleti partnerség – révén jelentősen megerősödtek a kapcsolatok is. A keleti 

partnerség négy multilaterális platformjának egyike a „demokrácia, jó kormányzás és stabilitás” 

kérdésével foglalkozik. A kormányzati vonalat civil társadalmi fórum gazdagítja, amely lehetőséget 

biztosít a régió civil társadalma ajánlásainak előterjesztésére.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében az ENP-partnereknek 

nyújtott uniós támogatás nagyobb volt 2008-ban: 1,71 milliárd eurót különítettek el a 2007-ben 

biztosított 1,67 milliárd euróhoz képest. Ezen túlmenően egyedi leosztások szerint minden ország 

részesül az EIDHR keretében megvalósuló finanszírozásból (országalapú támogatások), ami az 

emberi jogok területén tevékenykedő helyi civil társadalmat támogatja. Az EIDHR az Európai 

Bizottság és az Európa Tanács közös programjait is támogatja.

Esettanulmány: a grúziai médiaszabadságról szóló civil társadalmi szeminárium

· Az Európai Bizottság 2009. november 10-11-én a médiaszabadságról szóló civil társadalmi 

szemináriumot rendezett grúziai és európai újságírók, tudományos szakemberek, emberi jogi 

aktivisták és a civil társadalom más képviselői számára, amelyet az EIDHR finanszírozott. 

· Az öt panelbeszélgetés témája az elektronikus média volt: a tulajdoni viszonyok átláthatósága, 

pluralizmusa, a közcélú műsorszolgáltató szerepe, az információkhoz való hozzáférés, az 

újságírás szakmai előírásai, valamint a média mint üzlet.

· A szeminárium résztvevői ajánlásokat fogadtak el az EU–Grúzia emberi jogi párbeszédre 

vonatkozóan, amelyben a média tulajdoni viszonyai átláthatóságának növelésére, a 

szabályozó szerv függetlenségének védelmére, a grúziai közcélú műsorszolgáltató megfelelő 

finanszírozásának biztosítására, valamint annak függetlenségére, a közérdekű információkhoz 

való hozzáférés javítására és az újságírók képzésének javítására szólított fel.
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2.8. A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) keretében finanszírozott 

tevékenységek

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR)1 független európai uniós finanszírozási 

eszköz, melynek célja a demokrácia és a jogállamiság támogatása, valamint minden emberi jog és 

alapvető szabadság előmozdítása és védelme szerte a világon. Az eszközt konkrétan abból a célból 

dolgozták ki, hogy kiegészítse az EU által a kétoldalú fejlesztési együttműködés keretében nyújtott 

segítséget. Míg a kétoldalú fejlesztési együttműködés a kormányokkal való együttműködésre 

irányul, az EIDHR-partnerek elsősorban helyi és nemzetközi civil társadalmi szervezetek (a 

támogatások 90 %-a), de speciális szakértelemmel rendelkező nemzetközi kormányközi szervezetek 

is vannak közöttük (a támogatások 10 %-a).

Az EIDHR-nek öt célkitűzése van:

1. az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának fokozása azokban az 

országokban és régiókban, ahol ezek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve;

2. a civil társadalom szerepének növelése az emberi jogok és a demokratikus reform 

előmozdításában, az érdekcsoportok közötti békés egyeztetés támogatásában, valamint a 

politikai részvétel és képviselet megerősítésében;

3. az európai uniós iránymutatások hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos fellépések 

támogatása;

4. az emberi jogok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság védelmére, valamint a demokrácia 

előmozdítására vonatkozó nemzetközi és regionális keret támogatása és megerősítése;

5. a demokratikus választási folyamatokba vetett bizalom kiépítése és ezek megbízhatóságának 

és átláthatóságának fokozása, különösen a választási megfigyelés révén.

2008–2009-ben az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos projektekre biztosított források 

összege meghaladta a 235 millió eurót, lehetővé téve 900 projekt finanszírozását mintegy 100 

országban. Ez az összeg nem foglalja magában a választási megfigyelő missziók finanszírozását, 

amelyre (megközelítőleg) összesen további 50 millió eurót fordítottak a jelentés által felölelt 18 

hónapos időszakban. Különösen nagy számú projektet finanszíroztak az európai 

szomszédságpolitika tevékenységi körébe tartozó országokban, míg a legmagasabb összeggel az 

AKCS-országokat finanszírozták.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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Az EIDHR megkülönböztető jellemzője a civil társadalommal való együttműködése, a civil 
társadalom érdekében és azon keresztül végzett munkája. Elősegíti a civil társadalom fejlődéséhez 
elengedhetetlen nyitott társadalom kialakulását, és támogatja a civil társadalmat abban, hogy a 
párbeszéd és a reform hatásos hajtóerejévé váljon. Az EIDHR egyik fő erőssége az, hogy
tevékenysége nem függ a fogadó kormányok jóváhagyásától. Ennélfogva képes érzékeny politikai 
kérdésekre és innovatív megközelítésekre összpontosítani, valamint közvetlen együttműködést 
folytatni a helyi civil társadalmi szervezetekkel, amelyek számára létfontosságú a hatóságoktól való 
függetlenségük megőrzése.

Míg a szabadságért és az emberi méltóságért folytatott küzdelem terén jelentős sikereket 
könyvelhettek el az elmúlt években, sok országban továbbra is semmibe vesznek alapvető jogokat. 
Az EIDHR igénybe vehető olyan súlyos helyzetekben is, amelyekben az alapvető szabadságok 
szisztematikusan nagy kockázatnak vannak kitéve. Az EU felhasználta az EIDHR-t arra, hogy 
reagáljon kialakulóban lévő emberi jogi veszélyhelyzetekre, valamint hogy fokozott támogatást 
nyújtson az emberi jogok védelmezőinek, illetve az emberi jogokkal való visszaélés sértettjeinek.
Egy, az EIDHR által finanszírozott tizenegy szervezet alkotta hálózat kifejezetten az emberi jogok 
védelmezőinek megvédésére és a veszélyhelyzetekben való gyors reagálásra összpontosít. Az 
EIDHR rugalmassága tovább nőtt azáltal, hogy a kedvezményezettek kis összegű támogatásban 
részesíthetnek más helyi szerveket vagy az emberi jogok egyes védelmezőit1.

Azokban az országokban, ahol a civil szervezetek szabadabban működhetnek, vagy ha azt uniós 
politika indokolja, az EIDHR az országalapú támogatási programok (CBBS) keretében jelentős 
összegű hozzájárulásokat nyújt kisebb méretű országspecifikus projektekhez. Ezek a hozzájárulások 
annak felismerésén alapulnak, hogy a helyi irányítói szerep kulcsfontosságú ahhoz, hogy a 
demokrácia és az emberi jogok védelmére határozott erők alakuljanak ki. A hozzájárulásokkal a 
helyi civil társadalmi szervezetek reformokkal, párbeszéddel és politikai részvétellel kapcsolatos 
kezdeményezéseit támogatják. Az egyes támogatások összege 10 000 eurótól 300 000 euróig 
terjedhet. Az Unió küldöttségei a felelősek az EIDHR országszintű projektjeinek az igazgatásáért, 
és a küldöttségeket arra ösztönzik, hogy folytassanak rendszeres párbeszédet a helyi civil társadalmi 
szervezetekkel. 2008-ban és 2009-ben 101,7 millió eurót bocsátottak helyi projektek rendelkezésére 
77 országban.

  
1 A veszélyhelyzetekre kialakított védelmi mechanizmusról további információk az alábbi 

weboldalon találhatók:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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A civil társadalmi szervezetek érdemi hozzájárulása és visszajelzései fontosak az EIDHR, annak 

programja és a programvégrehajtás továbbfejlesztéséhez és tökéletesítéséhez. A Bizottság 

tisztviselői Brüsszelben rendszeresen találkoznak a civil társadalom képviselőivel; ezenkívül helyi 

szemináriumokat is szerveznek szerte a világon az olyan partnerekkel folytatott párbeszéd 

előmozdítására, akik tulajdonképpen helyi szinten végrehajtják a projekteket. Ezen erőfeszítések az 

úgynevezett palermói folyamat1ernyője alatt zajlanak. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, 

az EU tagállamai és a civil társadalmi szervezetek e folyamat keretében 2002 óta együttesen vitatják 

meg a civil társadalomnak a fejlesztési támogatás végrehajtásában való részvételével kapcsolatos fő 

kihívásokat. A folyamat 2010-ben a demokráciát és az emberi jogokra vonatkozó külön elemmel 

fog bővülni.

Tematikus szempontból az EIDHR tevékenysége a témák széles körét lefedi.

· Országszinten a kiemelt kérdéseket az Unió küldöttségei határozzák meg a helyi civil 

társadalmi szervezetekkel, az EU tagállamaival és más adományozókkal konzultálva. A témák 

a jó kormányzás és a politikai részvétel előmozdításától, valamint a különböző csoportok 

érdekeinek összeegyeztetésétől a családon belüli erőszak, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a 

megkülönböztetés elleni küzdelemig terjednek.-

· Globális szinten az EIDHR az EU emberi jogi iránymutatásaiban kiemelt prioritásokat 

mozdítja elő: a halálbüntetés és a kínzás elleni küzdelem, az emberi jogok védelmezőinek és a 

gyermekeknek a védelme.

· Ezenkívül az EIDHR keretében finanszíroznak uniós választási megfigyelő missziókat is.

2009 decemberében az EU és az ENSZ közösen ünnepelte az emberi jogok nemzetközi napját, és az 

Unió küldöttségei szerte a világon ezzel kapcsolatos rendezvényeket szerveztek e napon, hogy 

növeljék az emberi jogok támogatása érdekében az EU által finanszírozott tevékenységek 

ismertségét a nyilvánosság körében.

Az EIDHR által az NBB-nek nyújtott támogatás átfogó értékelése mellett (lásd az esettanulmányt) 

az Unió kolumbiai, oroszországi2 és Srí Lanka-i3 küldöttségei is értékelték helyi emberi jogi 

projektjeiket.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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A 2007 januárja és 2009 áprilisa közötti EIDHR-finanszírozású projektek témák szerinti bontásban 

a legfrissebb összefoglalóban találhatók, az alábbi címen: 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf

Esettanulmány: regionális mesterképzési programok

Az EIDHR a világ négy, az EU-n kívül eső régiójában támogat regionális mesterképzéseket az 

emberi jog és a demokratizálódás területén. E mesterképzési programok – melyek az emberi jog és 

a demokratizálódás területén az olaszországi Velencében nyújtott európai mesterképzés1 (melyet az 

Európai Bizottság 1997 óta támogat) példáját követik – az EU legfőbb értékeire, valamint az emberi 

jogok és a demokrácia globális előmozdítását célzó politikákra összpontosítanak. 

· Afrika – University of Pretoria (Pretoriai Egyetem, Dél-Afrika)

· Délkelet-Európa – Sarajevo University (Szarajevói Egyetem, Bosznia-Hercegovina)

· Ázsia/csendes-óceáni országok – University of Sydney (Sydneyi Egyetem, Ausztrália)

· Latin-Amerika – Universidad Nacional de General San Martín (Argentína)

Esettanulmány: az emberi jogok védelmezői az Orosz Föderációban

Az EIDHR országalapú támogatási program keretében pénzügyi támogatásban részesíti a 2009-ben 

az Európai Parlament Szaharov-díját elnyert „Memorial” emberijog-védő szervezetet. 2007-ben két 

projektet választottak ki végrehajtásra: az egyik a kisebbségek etnikai alapú megkülönböztetéssel 

szembeni védelmét szolgáló regionális hálózat létrehozása, a másik pedig a jogállamiság erősítése 

és a demokratikus reformok előmozdítása az Észak-Kaukázusban. A Memorial munkájának 

elismeréseként az Unió oroszországi küldöttsége hozzájárult egy kiegészítő projekt támogatásához, 

melynek célja a konfliktus-megelőzésnek és az etnikumok közötti kapcsolatok javításának az 

előmozdítása Észak-Osszétiában gazdasági stabilizáción és az etnikumközi türelem építésén 

keresztül.

  
1 http://www.emahumanrights.org/
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Esettanulmány: az NBB kapacitásának építése

Az EU a vendégszakemberi és gyakornoki programon keresztül közvetlen hozzájárulással 

támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot 2002 (vagyis annak létrejötte) óta. 2009 óta ezt a 

pénzügyi támogatást az NBB tanácsosi listáján szereplő valamennyi jogászra kiterjedő évenkénti 

szeminárium és képzés is kiegészíti. E projekt célja a Római Statútum alapelveinek, vagyis a 

kiegészítő jellegnek és az egyetemességnek a megerősítése.

A magas színvonalú jogi védelemhez való hozzáférés alapvető fontosságú az NBB megfelelő 

működése szempontjából. Ugyanilyen fontos, hogy az NBB különböző országokból származó, jól 

képzett jogi szakemberekre tudjon támaszkodni, akik képesek nemzetközi környezetben dolgozni. 

Ennek keretében csereprogramokat dolgoznak ki az NBB és a nemzeti igazságszolgáltatási 

rendszerek között. Az EIDHR ehhez olyan programok finanszírozásával járul hozzá, melyek 

valóban globális és inkluzív jellegűek, és a részvétel szempontjából nyitva állnak valamennyi 

ország előtt, tekintet nélkül arra, hogy részesei-e a Római Statútumnak vagy sem. A résztvevőktől 

elvárják, hogy a programokat követően a munkahelyükre visszatérve, legyen az valamely 

kormányzat, önkormányzat vagy civil társadalmi szervezet, osszák meg újonnan szerzett 

szaktudásukat.

2008 decemberében befejeződött a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) létrehozásához és 

működéséhez az EIDHR által nyújtott támogatás értékelése1. Az értékelés során 29 olyan egyedi 

projektet vizsgáltak, amely 2000 óta EIDHR-támogatásban részesült. Megállapítást nyert, hogy az 

EU-támogatás jelentős hatással volt a Római Statútum különböző államok általi megerősítésére, 

noha sokkal kisebb hatást gyakorolt a nemzeti végrehajtási jogszabályokkal, valamint az NBB és a 

nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek egymást kiegészítő jellegének előmozdításával 

kapcsolatosan. Általánosságban az EIDHR-támogatás hatékonynak bizonyult a kormányok, a civil 

társadalmi szervezetek és a jogi szakértők NBB-vel kapcsolatos kapacitásának növelése 

tekintetében.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9. Az EU emberi jogi politikájának kialakítása

Az EU emberi jogi politikája nyíltan az Európai Unióról szóló szerződés rendelkezésein alapul, 

ugyanakkor a 27 tagállam alkotmányos hagyományaiból is merít ihletet. Az idők folyamán jelentős 

számú álláspontot fogadtak el az emberi jogok területén az alábbi fontos szereplők közötti 

együttműködés eredményeként:

· az Európai Parlament rendszeres vitákat tart az emberi jogokról, többek között a Külügyi 

Bizottság (AFET) megfelelő albizottságában (DROI);

· az EU Tanácsa alakítja ki és koordinálja az EU emberi jogi politikáját; döntéseit az erre 

szakosodott munkacsoport (COHOM) havonta tartott megbeszélésein készítik elő;

· a 27 tagállam egyhangú szavazással dönt a Tanács által követendő politikáról, amelyet 

követően feladatuk az uniós politika támogatása és saját munkájuk során annak gyakorlati 

megvalósítása;

· az Európai Bizottság szintén felelős az uniós politika végrehajtásáért, amely feladatnak 

különböző eszközökön keresztül – többek között az EIDHR keretében történő 

segítségnyújtással – tesz eleget.

Az EU politikája alapvetően konszenzusos, inkluzív jellegű, és folyamatos felülvizsgálat tárgyát 

képezi. Ez az, amit az EU tesz, és ezen az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása sem fog 

változtatni. Azok az egyének vagy szervezetek, akik bármilyen kérdést fel kívánnak vetni, 

megtehetik azt írásban az EU bármely intézményénél, levelüket az alábbi címekre küldve: 

· European Parliament

Rue Wiertz

1047 Brussels

Belgium

· Council of the European Union

Rue de la Loi 175

1048 Brussels

Belgium
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· European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium
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3. Az Európai Parlament emberi jogi tevékenysége

Az Európai Parlament az emberi jogok és a demokrácia ügyének fontos szószólója. Célja annak 

biztosítása, hogy a jogokat és szabadságokat az EU-n belül és kívül egyaránt védjék és 

előmozdítsák. Az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések mindig fontos helyet kapnak a Parlament 

programjában.

Az Európai Parlament minden évben odaítéli a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat, amellyel 

azokat a személyeket és szervezeteket jutalmazzák, akik és amelyek a világban bárhol az emberi 

jogok védelme, a demokrácia és a szólásszabadság érdekében tevékenykednek, és kiállnak az 

intolerancia és az elnyomás ellen.

2009 az európai parlamenti választások éve volt. Mind a leköszönő elnök, Hans-Gert Pöttering, 

mind a Parlament új elnöke, Jerzy Buzek, határozott kötelezettségvállalást tett az emberi jogok 

védelmére az Európai Parlament tevékenységei egészének részeként.

A 6. jogalkotási ciklus vége felé közeledve az Emberi Jogi Albizottság áttekintette a megelőző öt év 

munkáját és az EU emberi jogi politikájában folytatott holisztikus megközelítést, amelyet emberi 

jogi eszközök (emberi jogi párbeszédek, szankciók és a megállapodásokba foglalt emberi jogi 

záradékok) és iránymutatások elemzésével ösztönzött. A 7. jogalkotási ciklus kezdete óta az 

albizottsági munka új lendületre kapott, és olyan fontos helyzetekkel foglalkoztak, mint a nagy 

kockázatot magukban rejtő afganisztáni és iráni választásokat követő válsághelyzet, a súlyos Srí 

Lanka-i és mianmari humanitárius helyzet, az emberi jogok helyzete a szomszédos országokban, 

Oroszországban és Törökországban, valamint az emberi jogok folyamatosan aggasztó helyzete 

Kínában.

A MEMORIAL – az alapvető jogoknak a Független Államok Közösségének országaiban való 

előmozdításával foglalkozó szervezet – és az emberi jogok minden más oroszországi védelmezője 

nevében 2009 decemberében Oleg Orlov, Szergej Kovalev és Ljudmila Alexejeva kapta az Európai 

Parlament Szaharov-díját.
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Az Európai Parlament továbbra is vezető szerepet vállal az emberi jogok és a demokrácia ügyének 

terén1. A jelentésben tárgyalt időszakban állásfoglalásai, jelentései, nem uniós országokba irányuló 

missziói, emberi jogi rendezvényei, nem uniós országokkal létrehozott parlamentközi küldöttségei 

és közös parlamenti bizottságai, írásbeli és szóbeli kérdései, egyedi 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, az albizottságokban és a 

munkacsoportokban folytatott nyilvános vitákon keresztül beszámoltatja a Bizottságot. A Parlament 

a Tanáccsal is jól működő párbeszédet alakított ki. Ezenkívül a Parlament elnöke, valamint az egyes 

bizottságok, albizottságok és delegációk elnökei rendszeresen felvetnek emberi jogi kérdéseket a 

nem uniós országok képviselőivel folytatott közvetlen tárgyalásokon vagy levelezésben.

A Külügyi Bizottságon belül működő Emberi Jogi Albizottság (DROI) az emberi jogi kérdésekkel 

kapcsolatos megbeszélések központjává vált a Parlamentben. A jelentésben tárgyalt időszakban 

tevékenységét Hélène Flautre elnöklete alatt végezte 2009 júliusáig, az európai parlamenti 

választások időpontjáig, azt követően pedig Heidi Hautalát (FI, Zöldek/EFA) választották a DROI 

albizottság új elnökévé.

A 6. jogalkotási ciklusában a Parlament számos olyan jelentést fogadott el, amely az uniós szinten 

rendelkezésre álló különböző emberi jogi eszközök végrehajtását elemzi annak megkísérléseként, 

hogy holisztikus megközelítést alakítson ki az EU emberi jogi politikájával kapcsolatban (Az 

emberi jogi és demokráciazáradék az EU nem uniós országokkal kötött megállapodásaiban2, 2006, 

készítette Vittorio Agnoletto, a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és 

konzultációk működése3, 2007, készítette Elena Valenciano Martínez-Orozco, valamint az EU-s 

szankciók hatékonysága4, 2008, szerzője Hélène Flautre). Az albizottság következésképpen a fenti 

jelentésekben foglalt ajánlásokról a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott véleménycserével zárta a 

jogalkotási ciklust. Hasonló véleménycserére került sor az albizottságnak a választásokat követően 

tartott első rendes ülésén.

  
1 Az Európai Parlament külkapcsolatok terén folytatott főbb emberi jogi tevékenységeinek 

áttekintése az alábbi weboldalon található: http://www.europarl.europa.eu/DROI
2 P6_TA(2006)0056, 2006. február 14.
3 P6_TA(2007)0381, 2007. szeptember 6.
4 P6_TA(2008)0405, 2008. szeptember 14.
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A jelentés tárgyát képező időszakban az albizottságnak lehetősége nyílt rendszeres véleménycserét 

folytatni a Tanács emberi jogi munkacsoportjának (COHOM) elnökével is, aki ismertette a 

COHOM munkaprogramját és beszámolt az albizottság tagjainak. A DROI elnökét néhány 

alkalommal szintén meghívták a COHOM tagjaival való véleménycserére.

A saját kezdeményezésre készített jelentések az Európai Parlament leghatékonyabb eszközei közé 

tartoznak alapvető álláspontjainak kialakítása és az emberi jog terén érintett egyéb szereplők –

többek között a Tanács és a Bizottság – figyelmének a kérdésre való irányítása tekintetében. E 

vonatkozásban a legfontosabb az Európai Parlament éves jelentése az emberi jogok helyzetéről a 

világban és az EU emberi jogi politikájáról, amely – a Parlament elszámoltató funkciójának 

részeként – vizsgálatnak veti alá az uniós politikákat. Az Európai Parlament legutóbbi éves 

jelentését Raimon Obiols i Germà (PSE) készítette, plenáris ülésen történő elfogadására pedig 2009. 

május 7-én került sor. Az ez évi állásfoglalás1 pozitív elemként kiemeli a halálbüntetés fokozatos 

háttérbe szorulását szerte a világban, valamint a nők és a gyermekek jogai tekintetében elért 

eredményeket. Rámutat arra is, hogy az EU jobban láthatóan és hatékonyabban mozdíthatná elő az 

emberi jogokat. Az EU valamennyi tagállamát arra sürgeti, hogy erősítse meg az ENSZ és az 

Európa Tanács minden emberi jogi egyezményét, és felteszi a kérdést, hogy az EU vajon mindig 

saját elvei szerint jár-e el, például a terrorizmus és a bevándorlás tekintetében.

A jelentésben tárgyalt időszakban az Emberi Jogi Albizottság számos, az emberi jogi kérdések 

kezelésére vonatkozó véleménycserét és meghallgatást szervezett, többek között az alábbi országok 

vagy régiók tekintetében:

· Kuba;

· Moldova;

· Türkmenisztán;

· Kasmír India által igazgatott része;

· Kambodzsa, Laosz és a Vietnam;

· Marokkó;

· Oroszország;

· Törökország;

· Nyugat-Balkán;

· Kína, az olimpiai játékokat követően;

  
1 P6_TA(2009)0385, 2009. május 7.
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· a Fülöp-szigetek, a bírósági eljárás nélküli, gyorsított eljárásban foganatosított vagy önkényes 

kivégzésekkel kapcsolatban;

· az európai szomszédságpolitika, példaként véve Tunéziát és Örményországot; 

· az arab világ, az emberi jogokról szóló arab chartára összpontosítva;

· Unió a Mediterrán Térségért;

· Gázai övezet, a konfliktus emberi jogi és humanitárius dimenziói. 

Más meghallgatásokon tematikusabb jellegű emberi jogi kérdéseket vetettek fel:

· gazdasági, szociális és kulturális jogok, ideértve az élelemhez való jogot is;

· az üzleti vállalkozások és az emberi jogok;

· az Afrikai Unió emberi jogi intézményei;

· a gyermekek különleges helye az Unió külső tevékenységeiben;

· az EU által játszott szerep az emberi jogok katonai és biztonsági magántársaságok általi 

megsértése elleni küzdelemben;

· az EU Burmával kapcsolatos politikája Aung San Suu Kyi újbóli fogva tartását követően;

· az őslakos népek jogairól szóló nyilatkozat végrehajtása az éghajlatváltozásnak az őslakos 

népek jogaira gyakorolt hatásaira összpontosítva, a DROI által az őslakos népek és az 

éghajlatváltozás tárgyában készíttetett tanulmány alapján.

Az új jogalkotási ciklus kezdete óta a DROI meghallgatásokat szervezett az oroszországi, a kínai és 

a törökországi emberi jogi helyzetről, valamint az afganisztáni választásokat, illetve a Srí Lanka-i 

háború végét követő emberi jogi helyzetről.

2008 folyamán számos megemlékezést szerveztek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

elfogadásának 60. évfordulója alkalmából. A Parlament az Európai Bizottsággal és az ENSZ-szel 

együttműködve támogatta „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60 éve: a jogvédőké a 

szó”1 című konferenciát.. A konferencián a civil társadalom számos egyéb képviselője mellett 

felszólalt Navanethem Pillay, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Benita Ferrero-Waldner, az Európai 

Bizottság tagja és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke is.

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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A Parlament 2008 decemberében megünnepelte a gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díj 

fennállásának 20. évfordulóját is. Az ünnepi események részeként konferenciát szerveztek minden 

addigi kitüntetett részvételével, az alábbi címmel: „Az emberi jogok aktív támogatásának 20 éve: a 

Szaharov-díjasok elmondják történetüket”. Tizenhárom kitüntetett jött el Strasbourgba, csakúgy 

mint Elena Bonner, Andrej Szaharov özvegye. Néhány kitüntetett nem tudott jelen lenni, akik közül 

a Parlament különösen sajnálatosnak tartotta Aung San Su Kyi, a kubai díjazott Oswaldo José Payá 

Sardiñas és a „Damas de Blanco” („Asszonyok fehérben”), valamint a bebörtönzött kínai emberi 

jogi aktivista és disszidens Hu Jia – a Szaharov-díj 2008. évi kitüntetettje – távolmaradását.

Képviseletére a plenáris ülésteremben üresen maradt a számára kijelölt szék is: Hu Jia három és fél 

éves büntetését töltötte (és tölti jelenleg is) „az állami hatalom aláásására való felbujtásért”. Hu Jia 

felesége, Zeng Jinyan előre rögzített videofelvételen keresztül szólt a Parlamenthez a nevében.

A MEMORIAL – az alapvető jogoknak a Független Államok Közösségének országaiban való 

előmozdításával foglalkozó szervezet – és az emberi jogok minden más oroszországi védelmezője 

nevében 2009 decemberében Oleg Orlov, Szergej Kovalev és Ljudmila Alexejeva kapta a 

Szaharov-díjat. 

A 2006. december 20-án létrehozott EIDHR demokratikus vizsgálatának folyamatán keresztül a 

Parlament aktívan részt vesz az eszköz végrehajtásának felügyeletében. Az AFET-bizottságon belül 

külön munkacsoportot hoztak létre e célra, melynek elnöke a DROI-albizottság elnöke. A 

munkacsoport rendszeres találkozókat tart a Bizottság szolgálataival a többéves stratégiai 

dokumentum és az éves cselekvési tervek megvitatása, valamint az eszköz végrehajtása aktuális 

állásának általános nyomon követése céljából. Ezenkívül a DROI-albizottság ülésein számos 

véleménycserére került sor az EIDHR végrehajtásáról és felülvizsgálatáról.
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A nem uniós országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és konzultációk tekintetében a 

Bizottság és a Tanács képviselői az Európai Parlament képviselőivel tartott in camera ülések 

keretében részletesen tájékoztatták a Parlamentet néhány emberi jogi párbeszéd és konzultáció 

minden egyes fordulóját megelőzően és azt követően, valamint az emberi jogi párbeszéddel 

foglalkozó releváns struktúrákkal – például az európai szomszédságpolitika emberi jogi 

albizottságaival, illetve az EU és az Afrikai Unió közötti emberi jogi párbeszéddel foglalkozó 

szervezeti egységekkel – tartott találkozók keretében. A DROI néhány alkalommal külön 

meghallgatásokat szervezett az oroszországi emberi jogi helyzetről, az EU és Oroszország közötti 

emberi jogi konzultációk eredményéről, valamint az emberi jogok kínai helyzetéről az EU és Kína 

közötti emberi jogi párbeszédre és az EU–Kína csúcstalálkozóra figyelemmel. Ezek a találkozók 

lehetővé teszik, hogy a Parlament tájékoztatást kapjon, hozzájáruljon a 

párbeszédek/konzultációk/albizottságok napirendjéhez, valamint értékelni tudja az ezeken a 

fórumokon elért eredményeket.

Az albizottság által az emberi jogokkal kapcsolatban végzett munka kiegészítésére a Parlament 

Külkapcsolatok Tematikus Főosztálya támogatja mind a tájékoztató feljegyzések és egyéb 

háttéranyagok elkészítését, mind külső tanulmányok megrendelését. A jelentés tárgyát képező 

időszakban az alábbi, a külpolitika szempontjából releváns tanulmányok készültek az emberi 

jogokkal kapcsolatban:

· Az üzleti vállalkozások és az emberi jogok az EU külkapcsolataiban;

· Erőszakmentes polgári fellépés az emberi jogok és a demokrácia támogatására;

· Az emberi jogok általános érvényesítése az EU külkapcsolataiban;

· Vallás- és lelkiismereti szabadság, valamint a szólás szabadsága;

· A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése és a nők nagyobb szerephez juttatása az 

EU külkapcsolati eszközeiben;

· A kínzásról és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódról vagy büntetésről szóló 

uniós iránymutatás végrehajtásának állása;

· Az emberi jogokhoz kötődő feltételek alkalmazása az EU nem uniós országokkal kötött 

kétoldalú kereskedelmi megállapodásaiban és egyéb kereskedelmi megállapodásaiban;

· Az őslakos népek és az éghajlatváltozás;

· Konzuli segítségnyújtás és démarche-ok uniós polgárok javára nem uniós országokban.
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Az emberi jogi kérdésekben folytatott együttműködés egyik fontos szerve az ENSZ genfi székhelyű 

Emberi Jogi Tanácsa (EJT), amelynek munkáját a Parlament továbbra is nagy érdeklődéssel követte 

nyomon. Laima Liucija Andrikiené (LT, PPE) jelentést1 készített az EJT fejlődéséről, az EU 

szerepét is beleértve. Állásfoglalásában a Parlament felszólítja az EU-t, hogy játsszon 

meghatározóbb szerepet az ezen ENSZ-testület tevékenységeivel kapcsolatos világos elképzelés, 

politikai menetrend és hosszú távú stratégia előmozdításában. A Parlament szorosan nyomon követi 

az EJT-ben lezajló fejleményeket, mindenekelőtt az EJT-hez küldött küldöttségek, a különleges 

eljárások megbízottainak meghívása, nyilvános meghallgatások és az érdekelt felekkel való 

véleménycserék szervezése révén. A jelentés tárgyát képező időszak során az albizottság 

véleménycserét tartott John Ruggie professzorral, az ENSZ Főtitkárának az emberi jogok és a 

transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások témájával foglalkozó különleges 

képviselőjével, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hivatalban lévő elnökével, Alex Van 

Meeuwen-nel.

Az Európai Parlament szintén figyelemmel kíséri az ENSZ Közgyűlésének a munkáját, és 2009. 

március 24-én a Tanácsnak címzett ajánlást fogadott el az ENSZ Közgyűlésének 64. ülésszakán 

képviselendő uniós prioritásokról, amelyben – az EU által szem előtt tartandó legfontosabb pontok 

felsorolását követően – egyértelműen felkérte a tagállamokat arra, hogy „vegyék fontolóra 

részvételüket a durbani nyilatkozat és cselekvési program végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló, 

2009 áprilisában Genfben sorra kerülő konferencián, amennyiben a konferenciáig megtartott 

sorozatos tárgyalások megerősítik, hogy a záródokumentum 2009. február 20-i tervezetében 

szereplő négy kiemelt határvonal mindegyikét áthágták”.

2009 novemberében a DROI-albizottság néhány tagja részt vett a Külügyi Bizottságnak az ENSZ 

Közgyűlésére utazó éves küldöttségében. A látogatás az ENSZ három pillére köré épült: biztonság, 

fejlesztés és igazságszolgáltatás, erős hangsúlyt helyezve az emberi jogi kérdésekre – nevezetesen a 

nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos új ENSZ-struktúrára, az emberi jogok közel-keleti 

helyzetére és a Goldstone-jelentésre –, a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésének hatásaira és az 

EU képviseletére a multilaterális fórumokon, különösen New York-ban és Genfben, melyek vezető 

szerepet játszanak az emberi jogok terén. Végezetül az említett albizottsági tagok tudomásul vették 

az Emberi Jogi Tanács soron következő felülvizsgálatára irányuló vita kezdeményezését.

  
1 P6-TA(2009)0021, 2009. január 14.
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Az albizottság rendszeres párbeszédet folytat nemzetközi és regionális szervezetekkel, 

mindenekelőtt az EBESZ Parlamenti Közgyűlésével és az Európa Tanáccsal. Ebben az 

összefüggésben folyamatos párbeszéd alakult ki az Európa Tanács emberi jogi biztosának, Thomas 

Hammarbergnek a hivatalával is.

Az albizottság egyik fő célja hogy ösztönözze azt, hogy az emberi jogi kérdéseket az EU 

külkapcsolatainak valamennyi vonatkozásában érvényre juttassák. A Parlamenten belül ezt a 

külkapcsolatok terén érintett bizottságokkal, a parlamentközi küldöttségekkel és a parlamenti 

közgyűlésekkel való együttműködés keretében történik, amelynek során rendszeresen sor kerül 

emberi jogi kérdések parlamenti képviselőkkel való megvitatására számos országban. A Parlament 

főtitkára a Parlament különböző szolgálatainak munkatársaiból álló munkacsoportot hozott létre 

annak elősegítése érdekében, hogy javuljon az intézmény e téren végzett munkájának a 

koherenciája.

2008 óta az új és kialakulóban lévő demokráciák Európai Parlament általi támogatása a 

parlamentáris demokrácia előmozdításával foglalkozó hivatalon (OPPD) keresztül történik, amely a 

jogalkotási kapacitás erősítésén, a szaktudás megosztásán és a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül 

segítséget nyújt parlamentek létrehozásához. Az OPPD segítséget nyújt regionális parlamenteknek, 

például a Pánafrikai Parlamentnek 2004 óta, és konkrét tematikus – nevezetesen a chilei, a grúziai 

és a kirgiz köztársasági parlament képviselői és személyzete által tett – tanulmányi látogatások 

házigazdája volt. Az OPPD demokráciával kapcsolatos ösztöndíjprogramjának célja a parlamentek 

intézményi és igazgatási kapacitásának a javítása, és testre szabott képzést biztosít a programban 

részt vevők számára az Európai Parlamentben.

Az EU külkapcsolataiban történő demokráciaépítésről szóló állásfoglalásában1 az Európai 

Parlament hangsúlyozza, hogy a demokrácia nem exportálható és más államokra kívülről nem 

erőltethető rá, és hogy a demokrácia előmozdítására irányuló sikeres stratégiának a párbeszéden kell 

alapulnia, és széleskörű erőfeszítéseket kell maga után vonnia a civil társadalom megerősítése 

irányában.

  
1 P7_TA(2009)0056, 2009. október 22.
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Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés (EMPA) a mediterrán térség országaival biztosít 

lehetőséget az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdésekről folytatott parlamenti 

párbeszédre. A politikai ügyekkel, biztonsággal és emberi jogokkal foglalkozó bizottság bevett 

gyakorlatává vált, hogy az emberi jogok minden napirendjén állandó napirendi pontként szerepel. 

2008. október 12–13-án az EMPA rendkívüli plenáris ülésszakára került sor Jordániában, amelyen a 

barcelonai folyamat és a közel-keleti békefolyamat megújított keretével foglalkoztak. A 2009. 

március 16–17-én tartott ötödik plenáris ülésszak alkalmából – melynek az Európai Parlament adott 

otthont Brüsszelben – a Közgyűlés ajánlást fogadott el a gázai helyzetről, amelyben elítélte a gázai 

és a dél-izraeli polgári lakosság ellen irányuló támadásokat, valamint a nemzetközi humanitárius 

jog megsértését.

Az Euro–latin amerikai Parlamenti Közgyűlés (EUROLAT) továbbra is fontos fóruma a Latin-

Amerikával az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdésekről folytatott 

parlamentközi párbeszédnek. Az EUROLAT politikai ügyekkel, biztonsággal és emberi jogokkal 

foglalkozó bizottságot hozott létre: a 2009. október 29–30-án Panama City-ben tartott legutóbbi 

ülésén megvitatták a hondurasi politikai helyzetet, valamint a kisebbségek védelmét Európában és 

Latin-Amerikában. Az EUROLAT harmadik rendes plenáris ülésszakán – melyre 2009. április 6–8-

án került sor Madridban – jóváhagytak egy, a vízhez való jogról és az EU–Latin-Amerika 

kapcsolatok összefüggésében egyéb vízzel kapcsolatos kérdésekről szóló állásfoglalást.

Az Európai Parlament és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok parlamenti képviselői közötti 

politikai párbeszéd legfőbb fóruma az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés. Ennek 16. 

ülésszakán – melyre Port Moresby-ben (Pápua Új-Guinea) került sor 2008. november 24–28-án –

közös AKCS–EU állásfoglalást fogadtak el az ENSZ és a regionális szervezetek által folytatott 

békefenntartó műveletek során a polgári lakosság védelméről. Szintén közös állásfoglalást fogadtak 

el a gyermekmunka társadalmi következményeiről és az ellene való küzdelem stratégiáiról. A 

közgyűlés munkáját kiegészítő közös AKCS–EU munkaértekezlet az egészségügyi helyzetre és 

olyan betegségekre összpontosított, mint a malária, a tuberkulózis és a HIV/AIDS.

A közgyűlés 17. ülésszakára Prágában (Cseh Köztársaság) került sor 2009. április 4–9-én, amelyen 

állásfoglalást fogadtak el az AKCS- és EU-országokban fennálló etnikai, kulturális és vallási 

sokszínűség demokratikus megközelítésével kapcsolatos kihívásokról.
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A közgyűlés 18. ülésszaka alkalmából – melyre 2009. november 30. és december 3. között került 

sor Luandában (Angola) – állásfoglalást fogadtak el a fiatalok társadalmi és kulturális 

integrációjáról és részvételéről. December 1-jén (az AIDS világnapján) az AKCS–EU Közös 

Parlamenti Közgyűlés társelnökei, Louis Michel (Belgium) és Wilkie Rasmussen (Cook-szigetek) 

sürgették, hogy biztosítsák a HIV/AIDS-fertőzöttek számára a hozzáférést elfogadható árú vírusölő 

gyógyszerekhez. Nyilatkozatot adtak ki a nigeri helyzetről is. A közgyűlés állásfoglalást fogadott el 

a madagaszkári helyzetről. A közgyűlés elnöksége 2009. november 29-én jelentést tett közé az 

élelemhez való jogról.

A közelmúltban megállapodás született a EURONEST, az EU keleti szomszédai parlamenti 

közgyűlésének a létrehozásáról, amely az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos 

kérdésekről folytatandó parlamentközi párbeszéd újabb fóruma lesz.

A Fejlesztési Bizottság rendszeresen tart üléseket az emberi jogokról és olyan egyéb speciális 

kérdésekről, mint a nők elleni erőszak konfliktus- és konfliktust követő helyzetekben, vagy az 

afganisztáni elnökválasztás hatása az ország jövőjére. 

Az emberi jogi aggodalmak megjelennek más bizottságok – így a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottság – munkájában is. A jelentés tárgyát képező időszakban komoly vizsgálatnak vetették alá 

az EU Srí Lankával kialakított GSP+ (általános preferenciarendszer) kereskedelmi 

ösztönzőrendszerét, miután a Bizottság vizsgálatot folytatott az országban fennálló emberi jogi 

helyzettel kapcsolatos súlyos aggodalmakkal kapcsolatban.

A választások megfigyelése része az EU hozzájárulásának az emberi jogok és a demokrácia 

megerősítéséhez a nem uniós országokban. Az Európai Parlament aktívan részt vesz választási 

megfigyelő missziókban a hosszú távú választási megfigyelő missziókba integrált rövid távú 

megfigyelő küldöttségek küldésével vagy az EU választási megfigyelő misszióinak vezető 

megfigyelői révén, akik rendszerint az Európai Parlament képviselői közül kerülnek ki. A választás 

napján az európai parlamenti képviselők megfigyelik a szavazás és a szavazatszámlálás 

lebonyolítását. A jelentés tárgyát képező időszakban a Parlament rövid távú delegációkat küldött 

különböző országokba Latin-Amerikában (Ecuador, Bolívia és El Salvador), Afrikában (Ruanda, 

Angola és Mozambik), Ázsiában (Banglades és Kambodzsa), a Közel-Keleten (Libanon) és az 

EBESZ-területen (Moldova és Azerbajdzsán). A földrajzi egyensúly tiszteletben tartása szintén 

fontos kiválasztási szempont a Parlament számára.
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A Parlament tevékenységének fontos részét képezik az emberi jogok meghatározott országokban 

való megsértésének eseteire, és különösen az aggodalomra okot adó egyedi esetekre vonatkozó 

állásfoglalások, amelyekkel a sürgős kérdésekről szóló, a plenáris üléseken havonta tartott viták 

során foglalkoznak. Ezek keretében a Tanácsot, a Bizottságot és az érintett országok kormányait 

felszólítják, hogy sürgősen hozzanak intézkedéseket. Az előbbiekben említett állásfoglalásokon túl 

rendszeresen démarche-okra kerül sor a Parlament elnöke, az albizottság elnöke és a parlamenti 

delegációk elnökei részéről. A kormányok reakciói azt sugallják, hogy gyakran hatással van rájuk 

az Európai Parlament bírálata.

Az Európai Parlament állásfoglalást adott ki többek között az alábbiakról:

· az emberi jogok Kasmír India által igazgatott részén (tömegsírokról szóló hírek);

· Tanzánia (albínók meggyilkolása);

· Burma (Mianmar);

· Kongói Demokratikus Köztársaság (összecsapások a keleti határvidékeken);

· Venezuela (polgári és politikai jogok);

· Szomália;

· Izrael és a palesztin területek (különösen az al-Kurd család esete);

· Zimbabwe;

· Kenya (sajtószabadság);

· Guinea;

· Thaiföld (a burmai menekültekkel való bánásmód);

· Srí Lanka;

· Szudán (a nem kormányzati szervezetek kiutasítása Dárfúrból);

· Fülöp-szigetek;

· Bissau-Guinea;

· Irak (az ashrafi táborban tartózkodó személyek humanitárius helyzete);

· Afganisztán (a nők jogai);

· Madagaszkár;

· Irán;

· Laosz és Vietnam;

· Nicaragua;
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· Azerbajdzsán (sajtószabadság);

· Uganda (szexuális alapon történő megkülönböztetés);

· halálbüntetés, különösen Troy Davis (US) ügye, valamint az Iránban, Nigériában és Kínában 

végrehajtott kivégzések (a kisebbségekhez tartozó személyek jogaival összefüggésben);

· az emberi jog védelmezői, újságírók és a politikai ellenzék tagjai elleni támadások 

Oroszországban (valamint az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos bírósági 

eljárás kimenetele);

· Nicaragua;

· Irán (különösen Shirin Ebadi és Roxana Saberi ügye);

· Szíria (Muhannad al-Hassani ügye);

· Kazahsztán (Jevgenyij Zhotisz ügye);

· Venezuela (Manuel Rosales ügye).

Az Unión belüli emberi jogi kérdések az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) 

hatáskörébe tartoznak, amely az alapvető jogok Európai Unión belüli tiszteletben tartásával 

foglalkozik. A Külügyi Bizottság és annak Emberi Jogi Albizottsága szorosan együttműködik e 

bizottsággal a belső politikák külső hatásainak figyelemmel kísérése céljából, különösen a 

menekültügy és a migráció tekintetében. A jelentés tárgyát képező időszakban a LIBE olyan emberi 

jogi vonatkozású kérdésekre összpontosított mint a terrorizmus elleni küzdelem Európában, a 

gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia, valamint az 

emberkereskedelem megakadályozása és az ellene való küzdelem. Az albizottság találkozott –

legutóbb az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal közösen tartott ülésen – az Európai 

Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatójával, akivel megvitatták az alapvető jogok 

előmozdításának és védelmének kérdését.

Gyakran szerepeltek a Parlament napirendjén a Stockholmi Programról – a vizsgált időszakban az 

uniós rendőrségi és vámügyi együttműködésre, a mentési egységekre, a büntető- és polgári jogi 

együttműködésre, a menekültügyre és a vízumpolitikára vonatkozó új többéves program – tartott 

viták és véleménycserék. 2009. november 25-i állásfoglalásában1 a Parlament rámutatott arra, hogy 

erősíteni kell az EU közös politikáit a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális bevándorlás, az 

emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelem területén, megtartva ugyanakkor 

a biztonság és az alapvető jogok védelme közötti egyensúlyt.

  
1 P7_TA(2009)0090, 2009. november 25.
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4. Tematikus kérdések

Az EU folytatta a számos emberi jogi kérdéssel kapcsolatos koncepció kidolgozására irányuló 

munkáját. Az EU a vita pozitív megközelítésére törekszik. A legkisebb közös nevező helyett a 

legnagyobb alapján kívánja meghatározni a normákat, és arra törekszik, hogy eleget is tegyen 

azoknak.

Az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos tematikus munkája során az EU számos eszközre 

támaszkodik. Egyes, az Unió szempontjából különleges prioritásúnak tekintett tematikus 

kérdésekben – az uniós képviseleteknek az adott helyszínen az uniós emberi jogi politika 

megfelelőbb előmozdításában való segítéséhez – konkrét gyakorlati eszközök állnak 

rendelkezésére: az EU emberi jogi iránymutatásai.

Az EU emberi jogi iránymutatásaihoz kapcsolódó tematikus kérdések

4.1. A halálbüntetés

Az EU a halálbüntetés elleni globális küzdelem vezető intézményi szereplőjeként tovább 

szilárdította helyzetét. Mivel az e területen folytatott uniós tevékenység az EU emberi jogokkal 

kapcsolatos külpolitikájának egyik kulcsfontosságú prioritása, az EU továbbra is alkalmazza a 

diplomácia és az együttműködés terén rendelkezésére álló valamennyi eszközt a halálbüntetés 

eltörlése érdekében végzett munkája során1.

Az EU határozottan és elvből ellenzi a halálbüntetést. A halálbüntetést kegyetlen és embertelen 

büntetésnek tekinti, amelynek nincs a bűncselekményektől visszatartó ereje, és amely 

elfogadhatatlan módon semmibe veszi az emberi méltóságot és integritást. Az esetleges bírói 

tévedések – amelyek egyetlen jogi rendszerben sem küszöbölhetők ki teljesen – következményei 

visszafordíthatatlanok. Az EU a halálbüntetés fokozatos korlátozására szólítja fel azokat az 

országokat, amelyek azt továbbra is alkalmazzák, és sürgeti, hogy azt a nemzetközi minimum-

előírásokat betartva hajtsák végre.

  
1 További információk az EU halálbüntetéssel kapcsolatos politikájáról:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm
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A halálbüntetéssel kapcsolatos, nem uniós országok vonatkozásában érvényes uniós politikáról 

szóló, 2008-ban felülvizsgált uniós iránymutatások1 továbbra is a szisztematikus fellépés alapvető 

fontosságú eszközei. Ennek alapján az EU üdvözölte, hogy 2009-ben Burundi és Togo, valamint az 

egyesült államokbeli Új-Mexikó állam a halálbüntetés eltörlése mellett döntött, és ezzel egyidejűleg 

más országok lépéseket tettek a moratórium irányába, így erősítve a halálbüntetés eltörlésének 

irányába haladó, világszerte tapasztalható tendenciát.

Az EU ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a halálbüntetést egyes országokban továbbra is 

túlzott mértékben alkalmazzák, ugyanakkor megerősítette, hogy továbbra is szándékában áll 

folytatni az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a még halálbüntetést alkalmazó országokat e 

büntetés eltörlésére ösztönözze. Ezen túlmenően az EU számos országhoz demarsot intézett a 

halálbüntetésre vonatkozó nemzetközi jogban és uniós iránymutatásokban meghatározott minimum-

előírások alapján, beleértve a kiskorúakkal, a mentális betegségben szenvedő személyekkel, a 

halálra kövezésre vonatkozó ítéletekkel és a legsúlyosabb bűncselekmények elvének megsértésével 

kapcsolatos eseteket.

Az EU továbbra is minden releváns fórumon – különösen az ENSZ és az EBESZ keretében –

felvetette ezt a kérdést. Az EU alapvető szerepet játszott az ENSZ-közgyűlés 2008. december 18-i 

63/168. sz. határozata elfogadásában, ami újólag megerősítette a halálbüntetés alkalmazására 

vonatkozó moratóriumra irányuló felhívást. A határozatot 106 igen szavazattal fogadták el, mely 

szám a halálbüntetéssel szemben képviselt általános nézet fokozatos megerősödését jelzi. Mint 

minden évben, október 10-én az EU az Európa Tanáccsal együtt ünnepelte a Halálbüntetés Elleni 

Európai Napot a Halálbüntetés Elleni Világnapon. Az uniós küldöttségek világszerte számos 

szeminárium, sajtókonferencia, kiállítás és egyéb esemény keretében emlékeztek meg az 

alkalomról. Ezenkívül az EU 2009-ben, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányához csatolt második fakultatív jegyzőkönyv elfogadásának 20. évfordulója 

alkalomból hangsúlyozta a jegyzőkönyv iránti támogatását, és a jövőben is annak megerősítésére 

bátorítja az államokat.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf
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Az EU továbbra is a legfőbb támogatója a civil szervezetek által a halálbüntetés eltörlése érdekében 
világszerte tett erőfeszítéseknek. A halálbüntetés eltörlése valójában az EIDHR keretében megjelölt 
tematikus prioritások egyike. Az előző évek jelentős eredményeire építve 2009-ben az EIDHR több 
mint 8 millió eurót különített el világszerte 16, a halálbüntetés eltörlését célzó projektre. E projektek 
figyelemmel kísérik a halálbüntetés alkalmazásának feltételeit és a nemzetközi minimum-előírások 
betartását. Segítséget nyújtanak továbbá a fogvatartottaknak, támogatják a halálbüntetés 
korlátozását vagy eltörlését célzó jogi és alkotmányos reformokat, valamint előmozdítják a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához csatolt második fakultatív jegyzőkönyv (vagy 
hasonló regionális eszközök) aláírását, megerősítését és végrehajtását. Ezenfelül e projektek 
keretében képzésekre, kutatásokra és tanulmányok készítésére nyílik lehetőség, jogi támogatást 
nyújtanak a lakosságnak, figyelemfelkeltő kampányokat szerveznek, kapacitást építenek, valamint 
tudományos megközelítéseket dolgoznak ki annak érdekében, hogy rávilágítsanak az esetleges bírói 
tévedésekre.

4.2. Kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés

A kínzással kapcsolatos – 2001-ben elfogadott és 2008-ban aktualizált – uniós iránymutatásokkal1

összhangban az EU továbbra is megőrizte vezető szerepét és világszerte fellépett a kínzás és a 
bántalmazás egyéb formái ellen az e téren a nemzetközi fórumokon tett kezdeményezések, a nem 
uniós országokhoz intézett kétoldalú démarche-ok és a civil társadalmi szervezetek projektjeinek 
jelentős mértékű támogatása révén.2.

Az ENSZ Közgyűlésének 63. és 64. ülésszakán az EU tagállamai támogatták a kínzásról és egyéb 
kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódról vagy büntetésről szóló határozatot, amelyet 
konszenzussal fogadtak el3. Az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán az EU nyilatkozatokban ismételte 
meg a kínzás és a bántalmazás egyéb formáinak a nemzetközi jogban foglalt teljes tilalmát. 2009 
márciusában az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában az EU tagállamai támogatták a kínzásról és a 
bántalmazásról szóló határozatot is, amely az orvosi vagy más egészségügyi szakszemélyzetnek a 
börtönbüntetésüket töltő és a fogva tartott személyek kínzással és a bántalmazás egyéb formáival 
szembeni védelmében játszott szerepére és felelősségére összpontosít4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf 
2 További információk a kínzás megakadályozásával és a kínzás áldozatainak rehabilitálásával 

kapcsolatos uniós politikáról:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm

3 Lásd az ENSZ-Közgyűlés 63/166. sz. határozatát: http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml.
4 Lásd az EJT 10/24. sz. határozatát: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm
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A 2009. június 26-án, a kínzás áldozatainak támogatására létrehozott nemzetközi nap alkalmából 

kiadott éves nyilatkozatában1 az EU hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a kínzás 

világszerte történő felszámolásának és a kínzás áldozatai teljes körű rehabilitálásának, és ismételten 

elítélte a kínzás és a bántalmazás 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 megerősítette az ENSZ 

kínzás elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója, az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala, az 

ENSZ kínzás elleni bizottsága, a kínzás megelőzésével 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 megelőzésére 

létrehozott bizottsága – iránti támogatását2.

Az EU üdvözölte, hogy az elmúlt év folyamán Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Chile, 

Kazahsztán, a Kirgiz Köztársaság, Libanon, Montenegró, Nicaragua és Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság is megerősítette a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód és 

büntetés elleni nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét (OPCAT), és minden államot 

ösztönzött az OPCAT aláírására és megerősítésére. Az OPCAT-nak jelenleg 64 aláíró és 50 részes 

állama van, amelyek közül 13 uniós tagállam részes állam; mára további 8 uniós tagállam is aláírta 

a jegyzőkönyvet3.. 2009 első felében az EU egy a keleti partnerség országaira, Oroszországra és 

Közép-Ázsiára irányuló demarche-kampányt folytatott, hogy ösztönözze az OPCAT-hoz való 

csatlakozásukat, valamint azt, hogy ténylegesen végrehajtsák a jegyzőkönyvet.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf
2 Az ENSZ vonatkozó szerveit lásd itt: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/; a kínzás 

megelőzésére létrehozott bizottsággal kapcsolatban lásd: http://www.cpt.coe.int/
3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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A kínzással kapcsolatos uniós iránymutatásoknak megfelelően az EU a nem uniós országokkal 

folytatott politikai párbeszéd és démarche-ok révén továbbra is aktívan hangot adott a kínzások 

miatti aggodalmának. Ezen – az esettől függően titkos vagy nyilvános – kapcsolatfelvételek során 

egyaránt foglalkoznak az egyes országokat érintő, kínzással kapcsolatos kérdésekkel, illetve egyedi 

esetekkel, valamint tágabb kérdésekkel. A vizsgált időszakban az EU továbbra is több ország –

többek között Irán, Irak, Zimbabwe, Kína, Banglades és Szudán – vonatkozásában foglalkozott 

egyedi esetekkel. Az EU következetesen felvetette a kínzás és a bántalmazás kérdését a nem uniós 

országokkal folytatott valamennyi rendszeres emberi jogi párbeszédben. Az említett emberi jogi 

párbeszédek kiegészítéseképpen rendezett több civil társadalmi szemináriumon, valamint az európai 

szomszédságpolitika keretében működő, számos emberi jogi albizottságon belül is foglalkoztak a 

kínzás és a bántalmazás kérdésével. A 2009. április 16–17-én Brüsszelben megtartott első EU–AU 

civil társadalmi emberi jogi párbeszéd például az Afrikában és az Európai Unióban zajló, az afrikai 

és európai uniós emberi jogi okmányokon és intézményeken alapuló, kínzás elleni küzdelemre 

összpontosított, és több ajánlást fogalmazott meg a témára vonatkozóan1. A megalapozott párbeszéd 

megkönnyítése érdekében az EU fenntartotta a nem uniós országokban található missziók vezetői 

által az emberi jogokkal kapcsolatban tett – így a kínzásra is vonatkozó – rendszeres, bizalmas 

jelentések rendszerét. Az EU több, kínzással kapcsolatos nyilatkozatot tett, többek között 

többoldalú fórumokon, például az ENSZ-ben és az EBESZ keretében.

Az EU 2009-ben belső elemzést kezdett arra vonatkozóan, hogy miként lehetne megerősíteni a 

kínzás megelőzésével foglalkozó ENSZ-albizottságot. A kínzás megelőzésével foglalkozó 

albizottság elnöke és tagjai, valamint az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala is részt vettek e 

folyamatban. 2009 decemberében az EU elindította a kínzással kapcsolatos uniós iránymutatások 

helyi végrehajtásának megerősítését célzó kezdeményezés első szakaszát.

4.3. A gyermekek jogai

Az EU emberi jogi külpolitikájának fő célja a gyermekek jogainak területén az, hogy a 

külkapcsolataiban kiemelt kérdésként kezelje a gyermekek valamennyi jogának – a tartósabb és 

rendszeresebb fellépéseken alapuló – előmozdítását és védelmét.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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Az EU számos szakpolitikai eszközt dolgozott ki a gyermekek jogainak az Unió külkapcsolataiban 

történő előmozdítása és védelme céljából1. „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című bizottsági 

közlemény2 (2006) a gyermekek jogainak az Unió bel- és külkapcsolataiban történő előmozdítását 

és védelmét célzó, hosszú távú uniós stratégia elindítását jelentette. 2008–2009-ben az Európai 

Bizottság az EU jövőbeli beavatkozásai szempontjából kiemelt területek vizsgálata révén 

előrehaladt a stratégia kidolgozásában. Ezen túlmenően az UNICEF-et azzal bízták meg, hogy 

készítsen eszköztárat az uniós szakemberek részére arra vonatkozóan, hogy hogyan integrálják 

hatékonyan a gyermekek jogainak szempontját a politikai, jogi, költségvetési és programozási 

intézkedésekbe.

A gyermekek jogairól szóló uniós iránymutatások3(2007) – a gyermekek jogairól szóló ENSZ-

egyezménynek és fakultatív jegyzőkönyveinek végrehajtása révén, valamint azáltal, hogy 

biztosítják a gyermekek jogai szempontjának az EU valamennyi szakpolitikájában és fellépésében 

való figyelembevételét – az egész világon előmozdítják a gyermekek jogait. A gyermekekkel 

szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem lett az iránymutatások végrehajtásának első kiemelt 

területe. Az UNICEF-fel és a civil társadalommal szoros együttműködésben tíz kísérleti ország 

került kiválasztásra: Barbados, Brazília, Ghána, India, Irán, Jordánia, Kenya, Marokkó, az Orosz 

Föderáció és Örményország. Megfelelő, a kísérleti országok sajátos igényeire válaszoló végrehajtási 

stratégiák kerültek kidolgozásra a cseh elnökség során, amelyek végrehajtása 2009 második felében 

meg is kezdődött.

„A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben” című 

bizottsági közlemény4 (2008) és az ahhoz csatolt cselekvési terv meghatározza a gyermekek jogai 

tekintetében a kiválasztott, prioritást élvező területeken való előrehaladást célzó szakpolitikai 

keretet, programozási eszközöket és irányadó elveket. E közleményt követően az Európai Unió 

Tanácsa következtetéseket fogadott el a gyermekmunka elleni küzdelemről (2008. május), amelyek 

erősíteni kívánják a gyermekek jogaival kapcsolatos uniós külpolitikát, különös figyelmet fordítva a 

fejlesztési és a humanitárius dimenzióra. A következtetések alapján a Tanács felkérte a Bizottságot, 

hogy 2010-ben készítsen egy tanulmányt a gyermekmunka elleni küzdelmet célzó intézkedésekről, 

ideértve a kereskedelemmel kapcsolatos intézkedéseket is.

  
1 További információ a gyermekek jogairól az EU külkapcsolataiban:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:EN:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
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Az Uniónak számos eszköze van a gyermekek jogaival kapcsolatos politikájának folytatásához. A 
politikai párbeszéd alkalmat teremt a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi eszközök 
megerősítésének és tényleges végrehajtásának előmozdítására. 2008–2009-ben a gyermekek 
jogainak kérdését rendszeresen napirendre tűzték a nem uniós országokkal folytatott politikai 
párbeszédek – és különösen az emberi jogi párbeszédek és konzultációk – során.

A gyermekek jogait a két- és többoldalú együttműködés keretében is teljes mértékben figyelembe 
kell venni. Az EU a különböző ENSZ-fórumokon aktívan részt vett a gyermekek jogainak 
előmozdításában. 2009 márciusában, az Emberi Jogi Tanács tizedik ülésszakán az EU (a latin-
amerikai és karibi országok csoportjával közösen) a gyermekek részvételéről szóló tematikus 
határozatot, az ENSZ Közgyűlésének 63. és 64. ülésszakán pedig egy átfogó határozatot terjesztett 
elő. Ezek közül a legutóbbi elfogadására – első ízben – szavazás nélkül került sor. Ezenfelül az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tizedik ülésszaka során az EU részt vett egy a gyermekek jogairól 
szóló egész napos rendezvényen. Az EU támogatta továbbá Marta Santos Pais, az ENSZ-főtitkár 
2009-ben kinevezett, a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemért felelős, új különleges 
képviselőjének a munkáját.

Tovább fejlődött a nemzetközi szervezetekkel és a civil társadalommal való együttműködés. Az 
Európai Bizottság számos eseményt rendezett a szakpolitikai prioritásokról és a szakpolitika 
végrehajtásáról a különböző érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából. Két magas szintű 
eseményre került sor, nevezetesen az Európai Gyermekjogi Fórumra, melynek a gyermekmunka 
volt a témája, és amely első ízben az EU külkapcsolataira összpontosított (2009. június, Brüsszel), 
valamint a svéd elnökséggel közösen megrendezett, az EU és a nem kormányzati szervezetek 
tizenegyedik emberi jogi fórumára1, melynek a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak elleni 
küzdelem volt a témája (Stockholm, 2009. július).

Ezen túlmenően az EU számos kezdeményezést indított a gyermekek jogainak előmozdításával és 
védelmével kapcsolatos szemléletformálás, valamint az e területtel kapcsolatos uniós fellépések 
megfelelő láthatóságának biztosítása érdekében. Néhány példa ezekre a projektekre: a gyermekek 
jogairól szóló, emberi jogi oktatási programok az alapfokú oktatásban (2009. március); a EuropeAid 
Együttműködési Hivatal információs központja (AIDCO InfoPoint) által a gyermekek jogairól 
szervezett konferencia Brüsszelben (2009. április); Jacques Barrot alelnök, valamint Benita Ferrero-
Waldner és Louis Michel biztos hozzájárulása „A világ gyermekeinek helyzete” című UNICEF-
jelentéshez (2009. május); a gyermekek jogairól szóló képzés az uniós intézmények és a tagállamok 
alkalmazottai számára (2008. június, 2009. március).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 20. évfordulója alkalmából (2009. november 20.) az 

Európai Bizottság számos eseményt szervezett Brüsszelben, valamint az UNICEF-fel és az ENSZ 

Nyugat-Európai Regionális Információs Központjával (UNRIC) közösen rendezett átfogó kampány 

során. Néhány példa az ünnepségekre és egyéb rendezvényekre: a Benita Ferrero-Waldner biztos 

védnöksége alatt megrendezett fotókiállítás, filmvetítés, a nyilvánosságnak szóló egész napos 

rendezvény, Jacques Barrot alelnök, Benita Ferrero-Waldner és Karel De Gucht biztos együttes 

nyilatkozata, valamint a küldöttségek által világszerte megrendezett helyi események. 

Az Unió által a nem uniós országokban szervezett helyi események között szerepeltek például 

államelnökök, first lady-k, illetve miniszterek részvételével megrendezett magas szintű 

konferenciák; szakosodott nem kormányzati szervezetekkel rendezett konferenciák, a nyilvánosság 

számára szervezett panel beszélgetések, sok gyermek részvételével szervezett események, nagy 

médianyilvánosságú sajtókonferenciák, gyermekbarát weboldalak elindítása, reklámanyagok széles 

körű terjesztése, helyi EIDHR pályázati felhívások közzététele.

A fejlesztési együttműködés hatásos eszköz a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme 

vonatkozásában is. A gyermekek jogairól szóló uniós iránymutatások végrehajtása céljából az 

EIDHR keretében 2009-ben a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak különböző 

vonatkozásaival foglalkozó öt projekt került kiválasztásra1. A „Befektetés az emberekbe” tematikus 

program keretében a Bizottság 2009 októberében ajánlattételi felhívást tett közzé a gyermekek 

részvételét támogató projektekre (11 millió EUR). A Bizottság további projekteket is támogatott 

különféle földrajzi alapú támogatási formák révén.
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4.4. A gyermekek és a fegyveres konfliktusok

Az EU kiemelt prioritásnak tekinti a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek segítését. A 
gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló (2003-ban elfogadott és 2008-ban 
naprakésszé tett) uniós iránymutatások arra kötelezik az EU-t, hogy átfogó módon foglalkozzon a
fegyveres konfliktusok gyermekekre gyakorolt hatásaival. Ez az EU misszióvezetői, katonai 
parancsnokai és különleges képviselői által végzett megfigyelés és az általuk tett jelentések, 
valamint diplomáciai kezdeményezések, politikai párbeszéd, többoldalú együttműködés és 
válságkezelés révén valósul meg. Az EU az alábbi 19 kiemelt országgal, illetve területtel 
kapcsolatban fokozott figyelmet fordít az iránymutatások végrehajtására: Afganisztán, Burundi, 
Csád, Elefántcsontpart, Fülöp-szigetek, Haiti, Irak, Izrael, KDK, Kolumbia, Libanon, Libéria, a 
megszállt palesztin területek, Mianmar, Nepál, Srí Lanka, Szomália, Szudán és Uganda.

A kiemelt országokat tartalmazó uniós jegyzék összhangban van az ENSZ-főtitkár gyermekek és 
fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének jegyzékével. 2009-ben 
az EU cseh elnöksége a legjobb gyakorlatok hasznosítása, a tanulságok levonása és a jövőbeli 
fellépésekre irányuló ajánlások kidolgozása érdekében az egyedi végrehajtási stratégiákra 
vonatkozó értékelési folyamatot kezdeményezett a kiemelt országok tekintetében. Az 
iránymutatások végrehajtását konkrét projektek kísérték. 2008-ban az iránymutatások 
végrehajtásának támogatását célzó első projektek a „Befektetés az emberekbe” tematikus program 
keretében kerültek kiválasztásra. Ezenfelül 2009-ben közzétettek egy EIDHR-ajánlattételi felhívást, 
különös figyelmet fordítva a tizenkilenc kiemelt országra. Öt projektet választottak ki az alábbiak 
támogatása céljából: a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek védelme, rehabilitációja és 
társadalmi újrabeilleszkedése, valamint a gyermekek jogai konfliktusok során való megsértésének 
megfigyelésére és az arról való jelentéstételre irányuló kapacitás erősítése az elkövetők bíróság elé 
állítása érdekében.

Az EU egyre szorosabb együttműködésre törekedett az ENSZ-szel, különösen az ENSZ-főtitkár 
gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjével, az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának a gyermek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó 
munkacsoportjával, valamint az 1612. sz. határozat alapján létrehozott ellenőrzési és jelentéstételi 
mechanizmussal. Az EU üdvözölte és támogatta továbbá az 1882 (2009) ENSZ BT-határozatot, 
amely tovább erősíti a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek védelmét az ellenőrzési és 
jelentéstételi mechanizmusnak a gyermekek megölésére és megnyomorítására, az ellenük elkövetett 
nemi erőszakra és a szexuális bántalmazásuk minden formájára való kiterjesztése révén.
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4.5 Az emberi jogok védelmezői

Az emberi jogok védelmezőinek – az 1998-ban elfogadott, az emberi jogok védelmezőiről szóló 

ENSZ-nyilatkozaton alapuló – támogatása régóta szilárd eleme az EU emberi jogi politikájának.

Egyre nagyobb gondok merültek fel a vizsgált időszakban az emberi jogok védelmezőinek egyre 

gyakoribb zaklatása, munkájuk nyilvános elítélése, irodáik bezárása, az önkényes letartóztatások, a 

tisztességes tárgyalások hiánya, a nem kormányzati szervezetek munkáját hátráltatását célzó 

jogszabályok bevezetése, a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása, valamint a 

jogvédőkkel szembeni fellépés során alkalmazott új technológiák miatt. Válaszul az EU továbbra is 

védelmezi az egyetemes emberi jogokat védelmező és előmozdító nőket és férfiakat. A vizsgált 

időszakban az EU negyvenhat nyilvános nyilatkozatot tett, többek között Sztaniszlav Markelov és 

Anasztazia Baburova meggyilkolásáról (Oroszország), Roxana Saberi és Abdolfattah Soltani 

önkényes fogva tartásáról (Irán), valamint Liu Hsziao-Po bírósági tárgyalásáról (Kína). Az EU 

továbbra is több száz jogvédő ügyét támogatta az emberi jogi párbeszédek folyamán több tucat 

démarche, illetve a helyi uniós képviselők által folytatott informális vizsgálatok révén.

A jelentés tárgyát képező időszak egyik legfontosabb eredménye az emberi jogok védelmezőiről 

szóló uniós iránymutatások felülvizsgálata volt1. 2008 decemberében, a szlovén elnökség alatt 

megkezdett félidős értékelési folyamatot követően, az EU Tanácsa – figyelembe véve az 

iránymutatások konkrét eredményeinek javítását, illetve a jobb eredmények elérését célzó 

javaslatokat – megállapodott az eredeti szöveg felülvizsgálatáról. A folyamat figyelembe vette a 

civil társadalom álláspontját, mely szereplőkkel előzőleg mélyreható konzultációt folytattak, és 

melyek kulcsfontosságú partnerek az iránymutatások végrehajtásának sikerre vitelében.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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A felülvizsgált iránymutatásokkal kapcsolatos legfontosabb előrelépések a helyi végrehajtási 

stratégiák kidolgozásához kapcsolódnak; több mint hatvan ilyen stratégia került kidolgozásra. A 

felülvizsgált iránymutatások értelmében a helyi stratégiákat az EU-misszióknak kell kidolgozniuk 

az emberi jogok védelmezőinek részvételével. Évente egyszer találkozót kell rendezni az emberi 

jogok védelmezői és a diplomaták között, javítani kell a koordinációt és az információ megosztását, 

és ha szükséges, összekötő tisztet kell kinevezni a jogvédők mellé. Ez több országban meg is 

valósult, de még szükség van további erőfeszítésekre. Ezen túlmenően, az EU újólag hangsúlyozta 

az emberi jogok előzetes letartóztatásban vagy házi őrizetben lévő védelmezőinek látogatása 

melletti elkötelezettségét, továbbra is nyilvánosan elismerte a jogvédőket és munkájukat, és az 

uniós diplomaták megfigyelőként részt vettek a bírósági tárgyalásaikon. Folytatták az EU-missziók 

személyzete körében az iránymutatásokkal kapcsolatos ismereteik növelését célzó, illetve – adott 

esetben – az iránymutatások végrehajtására irányuló képzéseket. A tagállamok megállapodtak 

továbbá az emberi jogok veszélyben lévő védelmezői részére történő sürgősségi vízumok 

kiadásának lehetőségéről és az uniós tagállamokban való ideiglenes elhelyezésük támogatásáról, és 

ezt belefoglalták a felülvizsgált iránymutatásokba.

Az emberi jogok védelmezőiről szóló iránymutatások változatlanul alapvető hivatkozási pontként 

szolgáltak a nem uniós országokkal fennálló bármilyen szintű kapcsolatokban, mindenekelőtt az 

emberi jogi párbeszédek mindegyike során, valamint az emberi jogok védelmezéséhez való jog 

megerősítésére irányuló többoldalú emberi jogi fórumokon is. Az EU továbbra is felvetette az 

emberi jogok védelmezőinek ügyeit a nem uniós országokkal folytatott politikai párbeszédek során, 

valamint további, a jogvédők munkájának támogatását célzó nyilatkozatokat adott ki olyan 

esetekben is, amikor a jogvédőket fogva tartották, zaklatták vagy meggyilkolták. 

Az EU határozottan támogatta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa különleges eljárásait, különösen az 

ENSZ emberi jogok védelmezőivel foglalkozó különleges előadóját és az emberi jogok 

védelmezőinek védelmére irányuló, megfelelő regionális mechanizmusokat. Az EU részt vesz 

továbbá más nemzetközi szervezetek és az emberi jogok védelmezőinek kérdésével foglalkozó 

egyéb megbízottak részvételével szervezett koordinációs üléseken munkájuk nemzetközi 

vetületének megerősítése céljából.
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Az EU fokozta számos, az emberi jogok védelmezőit védő vagy munkáját támogató szervezetnek –

különösen az EIDHR keretében – nyújtott pénzügyi támogatását. A jelentés tárgyát képező 

időszakban több mint 10 millió EUR összeget ítéltek oda tizenegy, az emberi jogok védelmezőinek 

– regionális vagy globális szintű – támogatásával foglalkozó nem kormányzati szervezetnek 

projektjeik finanszírozása céljából. A támogatott tevékenységek között az alábbiak szerepeltek: jogi 

és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos képzés szervezése; a zaklatott jogvédők elszigeteltségének 

megtörését, valamint cselekvési képességük támogatását célzó sürgős beavatkozások és helyszíni 

missziók; az emberi jogok közvetlen veszélyben lévő védelmezőinek támogatását célzó, sürgősségi 

telefonszolgálat létrehozása; közvetlen támogatás az emberi jogok arra rászoruló védelmezői 

részére (golyóálló mellények és sisakok biztosítása, más országokba való áttelepítés, jogi 

tanácsadás, orvosi segítségnyújtás stb.). 

4.6. A nők emberi jogai

Az Európai Unió Tanácsa 2008 decemberében a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni 

megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló új iránymutatásokat fogadott el1. 

Ezek az új iránymutatások az EU emberi jogi külpolitikája egyik prioritásának tekintik a nők 

jogainak kérdését és hosszú távú stratégiát állítanak fel e területre vonatkozóan. Az iránymutatások 

végrehajtásának részeként, a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszak, valamint a nőkkel 

szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem céljából az EU szisztematikus 

együttműködést folytat a partnerországokkal és regionális partnerszervezetekkel2.

A jelentés tárgyát képező időszakban az Egyiptommal, Libanonnal, Marokkóval, a Palesztin 

Hatósággal és az Orosz Föderációval folytatott emberi jogi párbeszédek és konzultációk keretében 

sor került a nők jogairól szóló megbeszélésekre is. A nők társadalomban betöltött szerepének 

erősítéséről szóló miniszteri szintű megbeszélések egyik példája a 2009. november 11–12-én, 

Marrakeshben, az Unió a Mediterrán Térségért program keretében szervezett miniszteri 

konferencia3.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 További információk az EU nők jogaival kapcsolatos külpolitikájáról:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm
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Ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtása fontos szerepet ró az uniós küldöttségekre és az uniós 

tagállamok nagykövetségeire a nem uniós országokban. Az EU képviselői nyolcvannyolc nem 

uniós országban már elemezték a nők jogainak helyzetét az adott országban, és a 2009–2010-es 

időszakra szóló uniós fellépéseket javasoltak, mind politikai, mind pénzügyi eszközök révén. A nők 

jogainak helyzetéről szóló helyszíni elemzések egyrészt a partnerkormányokkal fenntartott 

kapcsolatokból merítenek, másrészt a civil társadalmi szervezetekre, az UNIFEM és az UNFP helyi 

képviselőire, továbbá az uniós tisztviselőknek az emberi jogok védelmezői ellen folytatott bírósági 

tárgyalásokon való közvetlen részvételére támaszkodnak. Az EU ezenfelül figyelembe veszi a nők 

jogainak helyzetéről szóló jelentéseket, úgymint a CEDAW záró megjegyzéseit, az annak fakultatív 

jegyzőkönyvében található egyéni bejelentésekkel kapcsolatos megállapításokat, valamint az ENSZ 

nők elleni erőszakkal foglalkozó különleges előadójának az országlátogatásokról szóló jelentéseit. 

A nők jogairól szóló iránymutatások végrehajtásának részeként az EU – különösen az EIDHR 

keretében – a civil szervezetek számos, a CEDAW végrehajtásának nyomon követésére, valamint a 

CEDAW-val kapcsolatos tájékoztatásra irányuló tevékenységét támogatta. 2008–2009-ben az 

EIDHR folyamatos támogatást nyújtott a civil társadalomnak a nemeken alapuló megkülönböztetés, 

így a nemi alapú erőszak felszámolásával kapcsolatos munkájához. Ez két féle fellépés révén 

valósult meg: egyrészt annak biztosítása révén, hogy valamennyi ajánlattételi felhívás során, illetve 

a kiválasztott projektekben kellően figyelembe legyen véve a nemek közti egyenlőség kérdése (azaz 

a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése a projektek tervezése, végrehajtása és 

nyomon követése során); másrészt a nők jogaira, valamint a nőkkel és a lányokkal szemben 

elkövetett erőszak minden formája elleni küzdelemre irányuló konkrét fellépések – különösen az 

országalapú támogatási programok keretében való – támogatása révén. 2009 áprilisáig 

harminchárom, a nők jogaival foglalkozó, összesen 4,4 millió EUR összegű EIDHR-finanszírozású 

projekt volt folyamatban. 

Az EU és a nem kormányzati szervezetek tizedik emberi jogi fóruma1 „Akcióban az egyenlőség: a 

nőkkel szembeni megkülönböztetések felszámolása” címmel 2008. december 10–11-én, Párizsban 

került megrendezésre.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 66
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

Az ENSZ-ben az EU változatlanul sürgette a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők 
szerepének növelésére irányuló ENSZ-kapacitás erősítését, és üdvözölte a nemek kérdésével 
foglalkozó új ENSZ-szerv létrehozásáról szóló megállapodás véglegesítését. Az Emberi Jogi 
Tanácsban az EU aktívan támogatta a nőkkel szembeni erőszak megelőzéséről szóló határozatot. Az 
EU ezenkívül tevékenyen részt vett a nők helyzetével foglalkozó bizottság 53. ülésszakán, amely az 
alábbi témára összpontosított: „A nők és a férfiak közötti egyenlő felelősség-megosztás, beleértve a 
HIV/AIDS összefüggésében végzett gondozást is”.

2009. december 18-án Catherine Ashton, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
nyilatkozatot adott ki a CEDAW 30. évfordulója alkalmából.

Esettanulmányok: Az EIDHR keretében támogatott, a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos fellépések

Pakisztánban a 2008-ban elindított „HÁBORÚ a nemi erőszak ellen” elnevezésű projekt a Karacsi 
városában elharapózott nemi erőszak kényes kérdésével foglalkozik átfogó megközelítést 
alkalmazva: a nemi erőszak sértettjeinek nyújtott jogi tanácsadási szolgáltatások és a gyors 
igazságszolgáltatás előmozdítása mellett foglalkozik az állami intézmények által a sértettek részére 
nyújtott támogatással, többek között a (női) rendőri erőkkel és az egészségügyi szolgáltatásokkal, 
továbbá a közösségeken belüli szemléletformálással és a médián keresztüli tájékoztatással. E 
hároméves projekt eredményei kiterjednek a rehabilitációra, az igazságszolgáltatásra, a 
megelőzésre, a szemléletformálásra, valamint a kérdéssel kapcsolatos lobbitevékenységek 
hatékonyságának javítását célzó kutatásra. 

Mexikóban az EIDHR támogatást nyújtott a Fray Julián Garcés Központnak és a Colectivo Mujer y 
Utopía elnevezésű partnerintézményének a Tlaxcala államban a nőkkel és lányokkal szemben
elkövetett erőszak és a nőkereskedelem felszámolására irányuló 18 hónapos projektjük számára. 
Annak érdekében, hogy növeljék ezen államban a nőkkel szemben elkövetett erőszakos 
cselekmények esetén lefolytatott büntetőeljárások alacsony arányát, a projekt a közvélemény 
tájékozottságának növelésére törekszik azzal kapcsolatban, hogy a nőknek és a férfiaknak be kell 
jelenteniük az ilyen eseteket. A projekt célja, hogy – a nyilvánosság körében folytatott kampányok 
és a kapacitásépítéssel foglalkozó közösségi szemináriumok révén – legyőzze a félelmet és a 
tartózkodást, amelyet a jogorvoslattól való idegenkedés legfőbb okaként azonosítottak az erőszakos 
cselekmények sértettei körében, valamint hogy éberebbé tegye a nemi erőszak sértetteivel 
foglalkozó hatóságokat. A hatóságoknál folytatott lobbitevékenységek, valamint az 
emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabály elfogadásának 
előmozdítására a lakosság körében folytatott aláírásgyűjtő kampány fogja kiteljesíteni a projekt 
ezen kényes kérdéssel kapcsolatos átfogó megközelítését.
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Ruandában a nők jogainak előmozdítása az EIDHR egyik prioritása. Következésképpen a 

„Solidarité Féminine Contre la Pauvreté (Solifem)” elnevezésű nem kormányzati szervezet 2008 óta 

támogatásban részesül a nők jogait megtipró ártalmas hagyományok és törzsi gyakorlatok elleni 

küzdelem céljából. Ezt a célt a vidéki területeken a hagyományos hatóságokkal, a bírákkal, a 

szokások őrzőivel és a nők nem kormányzati szervezeteivel való együttműködés, valamint képzések 

és a közösségekben történő szemléletformálás révén lehet elérni.

4.7. Nők, béke és biztonság

Az EU következetesen sürgette a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 (2000) ENSZ BT-

határozatban foglalt kettős menetrend átfogó végrehajtását, azaz a nőkkel szemben a 

válsághelyzetek idején elkövetett erőszak megelőzését és a nők béketeremtésben való részvételének 

előmozdítását. Az e területre vonatkozó uniós fellépések megerősítése céljából az Európai Unió 

Tanácsa 2008. december 8-án elfogadta a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó átfogó uniós 

megközelítést. Az átfogó megközelítés magában foglalja a konfliktusok teljes időtartama alatti 

uniós fellépéseket: a konfliktusmegelőzéstől kezdve a válságkezelésen és a béketeremtésen át 

egészen a hosszú távú újjáépítésig. E szakpolitikai dokumentum először is javítani kívánja az 1325. 

sz. határozatra, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló további határozatokra adott 

uniós választ, pl. a helyszínen dolgozó uniós tisztviselők vagy a KBVP-missziók és -műveletek 

parancsnokságai és személyi állománya számára szervezett megfelelőbb képzési lehetőségek révén.

Másodszor, az átfogó megközelítés arra kötelezi az Uniót, hogy továbbra is támogassa nemzetközi 

szinten a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó menetrendet. Az EU kezdeményezte 

nevezetesen az arra irányuló javaslatot, hogy 2010-ben az ENSZ szervezzen miniszteri konferenciát 

az 1325. sz. határozat felülvizsgálatáról.

Az átfogó megközelítés végrehajtásának felügyelete céljából az uniós tisztviselők és az uniós 

tagállamok szakértői rendszeresen találkoznak a nők, a béke és a biztonság kérdésével foglalkozó 

ad hoc uniós munkacsoport keretében. 2009 februárjában ez a munkacsoport – a civil 

társadalommal folytatott konzultáció révén – egy elszámoltathatósági mechanizmus létrehozására, 

valamint a nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos uniós politikára vonatkozó mutatók 

kidolgozására irányuló folyamatot indított el.
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A jelentés tárgyát képező időszakban –a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó átfogó uniós 

megközelítés által kitűzött célokkal összhangban – az EU 2009. október 2-án megrendezte az uniós 

tagállamok első, a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló, éves tapasztalatcseréjét, amely az 1325. 

sz. határozattal kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek és szakpolitikák kidolgozásával és 

végrehajtásával foglalkozott. A találkozón részt vettek az Afrikai Unió, továbbá Libéria, Bosznia-

Hercegovina és Nepál képviselői is.

Az EU svéd elnöksége egy széles körű, az EU valamennyi tagállamára kiterjedő tanulmányba 

kezdett arra vonatkozóan, hogy hogyan valósul meg a KBVP személyi állományának a nemekkel 

kapcsolatos kérdésekre vonatkozó képzése. E kezdeményezés folytatásaként az EU megkezdte a 

KBVP személyi állománya részére szervezett, a nemekkel kapcsolatos kérdésekről szóló 

egységesített képzési modul alapkövetelményeinek kidolgozását. A legjobb gyakorlatok cseréje és a 

hasonló kihívások megvitatása céljából az EU 2009. november 9-én megszervezte Brüsszelben a 

nemi szempontokkal foglalkozó KBVP-tanácsadók első találkozóját. Az Európai Bizottság 2009. 

szeptember végén háromnapos képzést szervezett az uniós fejlesztési együttműködés által az 1325. 

sz. határozat végrehajtásának előmozdításában játszott döntő szerepről.

A nők, a béke és a biztonság témaköre intenzív tapasztalatcsere és együttműködés tárgyát képezi az 

EU és az Afrikai Unió között. 2009. február 27-én az EU és az Afrikai Unió közösen szervezte meg 

New Yorkban „Az ENSZ és a regionális szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés bővítése

az 1325. sz. és az 1820. sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásának elősegítése céljából” című 

rendezvényt. Ezt a kezdeményezést 2009. szeptember 25-én egy az EU, az ENSZ és az Afrikai 

Unió által – az ENSZ Közgyűlésének miniszteri hete alkalmával szervezett – magas szintű 

munkareggeli követte, amely a regionális szervezeteknek az 1325. sz. határozat végrehajtására 

irányuló erőfeszítéseire összpontosított.

A nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos uniós politika szempontjából kulcsfontosságú a 

civil társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködés. Az EU – különösen az EIDHR, a 

„Befektetés az emberekbe” tematikus program, a stabilitási eszköz, illetve a „békeépítési 

kezdeményezés” révén – továbbra is támogatta a nők, a béke és a biztonság kérdéskörére 

szakosodott szervezeteket.
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Más tematikus kérdések

4.8. A Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) és a büntetlenség elleni küzdelem

A „súlyos nemzetközi bűncselekmények” mint a népirtás, az emberiség elleni bűncselekmények –

így a kínzás – és a háborús bűncselekmények büntetlensége elleni küzdelem a tartós béke, a 

nemzetközi igazságszolgáltatás és a jogállamiság megteremtésére és megőrzésére irányuló uniós 

megközelítés egyik alapköve. Ezért az EU továbbra is határozott – politikai, pénzügyi és technikai –

támogatást nyújtott a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) és más büntető törvényszékek, pl. a volt 

Jugoszláviával és a Ruandával foglalkozó ad hoc nemzetközi büntető törvényszék, a Sierra Leone-i 

Különleges Bíróság, az úgynevezett vörös khmerek törvényszéke, valamint a Libanoni Különleges 

Bíróság hatékony működéséhez. Az EU fenntartotta továbbá a jogállamiság nemzeti szintű 

helyreállítására és megerősítésére irányuló támogatásait.

Továbbra is szilárd és erőteljes a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (NBB) az EU külső politikái –

mind a KKBP, mind pedig az EBVP – keretében nyújtott uniós támogatás. A nem kormányzati 

szervezetek közössége változatlanul értékes szövetségesnek bizonyult ezen erőfeszítésekben. Az 

NBB Római Statútumának 10. évfordulóján (2008. július 17.) az EU emlékeztetett az NBB-nek 

nyújtott támogatására, és megjegyezte, hogy tartós békét lehetetlen a legsúlyosabb nemzetközi 

bűncselekményekért való elszámoltathatóság nélkül elérni.

az EU 2003. évi közös álláspontjával1 összhangban – az NBB szerepelt a nem uniós országokkal 

tartott jelentős csúcstalálkozók és politikai párbeszédek napirendjén. Nyilatkozataiban az EU 

kérte, hogy vessenek véget az érintett országokban a legborzalmasabb bűncselekmények elkövetői 

büntetlenségének, és arra szólított fel minden államot, hogy az igazságszolgáltatás érdekében adják 

át az elfogatóparancs hatálya alatt álló személyeket. Az Afrikai Unióval folytatott megbeszélések 

során az NBB különösen gyakran napirendre került.

  
1 A Tanács 2003. június 16-i közös álláspontja (HL L 150., 2003.6.18., 67. o.).
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A nemzetközi igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága az államoknak a Római Statútumban való 

lehető legszélesebb körű részvételén alapul. A Statútum Chile és Cseh Köztársaság általi 

megerősítése száztízre növelte a részes államok számát. Az EU a Bíróság melletti szilárd 

elkötelezettsége folytán változatlanul elkötelezett az egyetemesség előmozdítása mellett, és ezt 

diplomáciai démarche-ok, záradékoknak az EU által nem uniós országokkal kötött 

megállapodásokba való beillesztése, valamint a Bíróságnak és a civil társadalomnak nyújtott 

támogatások révén bizonyítja.

Azon országok, amelyekhez az EU démarche-okat intézett a vizsgált időszakban a Római 

Statútum egyetemességének és integritásának előmozdítása érdekében:

Algéria, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades, Chile, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, a Fülöp-

szigetek, Guatemala, Haiti, Indonézia, Jamaica, Kamerun, Kazahsztán, a Kirgiz Köztársaság, 

Kuvait, Laosz, Libanon, Malajzia, Marokkó, Moldova, Monaco, Mozambik, Nepál, Nicaragua, 

Saint Lucia, Salvador, Szingapúr, Ukrajna, Vietnám és a Zöld-foki-szigetek.

Ez ideig a felülvizsgált 2005. évi cotonoui megállapodás – amely hetvenöt1 afrikai, karibi és 

csendes-óceáni államra, valamint az EU-ra alkalmazandó – az egyetlen olyan jogilag kötelező 

érvényű nemzetközi eszköz, amely az NBB-vel kapcsolatos záradékot2 tartalmaz. Mindazonáltal 

más – Indonéziával, Dél-Koreával, Dél-Afrikával, Ukrajnával és Irakkal kötött – partnerségi és 

együttműködési megállapodások, kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodások 

(KFEM), illetve társulási megállapodások tekintetében is született megállapodás az NBB-vel 

kapcsolatos záradékról. Jelenleg a Szingapúrral, Thaifölddel, Malajziával, a Fülöp-szigetekkel, 

Brunei Darussalam Állammal, Vietnámmal, Kínával, Oroszországgal és Közép-Amerikával 

kötendő partnerségi és együttműködési megállapodások, illetve társulási megállapodások, valamint 

a Líbiával kötendő keretmegállapodás tekintetében folynak tárgyalások az NBB-vel kapcsolatos 

záradékokról. A Dél-Afrikával kötött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás 

aláírására 2009 szeptemberében, az Indonéziával kötött partnerségi és együttműködési 

megállapodás aláírására pedig 2009 novemberében került sor.

  
1 Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika és Szudán nem erősítették meg a megállapodást. A Tanács 

2009. december 8-án jóváhagyta az AKCS-államok csoportjának címzett, a felülvizsgált 
AKCS–EU (cotonoui) partnerségi megállapodás meg nem erősítésének következményeit 
felvázoló levéltervezetet. Kuba nem írta alá a megállapodást.

2 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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Az uniós közös álláspont és az ahhoz kapcsolódó 2004. évi cselekvési terv1 keretében az EU közös, 

illetve összehangolt erőfeszítésekbe kezdett a nem uniós államokkal az NBB egyetemességének 

elősegítése és integritásának védelme érdekében2. Tekintettel az NBB-vel kapcsolatban Kanadával, 

Japánnal, Ausztráliával és Brazíliával folytatott együttműködés különleges kereteire, és a Dél-

Afrikával 2008 novembere óta létező, NBB-vel kapcsolatos záradékra, az EU a Bíróság hatékony 

támogatását célzó partnerséget hozott létre ezen országokkal.

A Római Statútum végrehajtását tekintve az EU az Unión belül elvégzendő munkát is vizsgálja. Az 

Európai Tanács 2009 decemberében3 elfogadta a Stockholmi Program4 elnevezésű, a 2010–2014-es 

időszakra szóló új, többéves programot. A program felkéri az uniós intézményeket, hogy 

támogassák és mozdítsák elő az Unió és a tagállamok büntetlenség, illetve a népirtás, valamint az 

emberiség elleni és háborús bűncselekmények elleni tevékenységeit, és ebben az összefüggésben 

mozdítsák elő a tagállamok és az NBB közötti együttműködést. A tagállamokat arra ösztönzi, hogy 

dolgozzanak ki az igazságügyi információk és legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló programokat 

az ilyen bűncselekményeknek a népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús 

bűncselekményekért felelős személyekkel foglalkozó kapcsolattartó pontok európai hálózatán 

keresztüli üldözésével kapcsolatban.

  
1 A Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló közös álláspontot követő intézkedésekre vonatkozó 

cselekvési terv, 5742/04
2 Cselekvési terv, 4. pont („A részes államoknak proaktív módon elő kell mozdítaniuk az 

egyetemességet”), 6. d) pont („az erőfeszítéseknek ki kell terjedniük…a technikai, illetve 
pénzügyi segítségnyújtásra”), e) pont („a Római Statútum megerősítésének és teljes körű 
végrehajtásának és támogatásának előmozdítását célzó …konferenciák…szervezése és 
támogatása”), továbbá f) pont (a Bírósággal és annak szerepével kapcsolatos információk 
széles körű terjesztése, többek között a Bíróság képviselőinek …országos, regionális és 
nemzetközi eseményekkel való foglalkozás céljából történő felkérése révén”).

3 EUCO 6/09
4 17024/09
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A népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús bűncselekményekért felelős 
személyekkel foglalkozó kapcsolattartó pontok európai hálózata1 (a népirtás elleni hálózat) az 
említett bűncselekményekre szakosodott nemzeti ügyészek hálózata. Rendszerint félévente egyszer 
ülésezik a hágai székhelyű Eurojust, az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység épületében. 
Az ügyészek üléseinek célja a bevált gyakorlatok és a gyakorlati információk cseréje, valamint az 
Eurojusttól, illetve egyéb forrásoktól, például az NBB-től származó naprakész információk 
beszerzése. A hetedik találkozót (2009. december) a népirtás elleni hálózat – az új Eurojust-
határozatban2 meghatározott – szerepének és feladatainak szentelték, mely határozat előírta, hogy a 
hálózat rendelkezzen egy állandó titkársággal az Eurojuston belül. Az előző találkozót (2009. 
április) a Ruandában elkövetett népirtás gyanúsítottai elszámoltathatóságának biztosítására irányuló, 
tagállamok közötti együttműködésnek, valamint a nemzetközi büntető törvényszékekkel – a 
végrehajtási stratégiájuk tekintetében – folytatott együttműködésnek szentelték.

Esettanulmányok: Az NBB-t támogató civil társadalmi kampányokhoz nyújtott uniós támogatás 

· A „Koalíció a Nemzetközi Büntetőbíróságért” egy az NBB-vel folytatott nemzetközi 
együttműködés megerősítésére irányuló partnerségi együttműködést folytató, világszerte 
mintegy 2 500 szervezetet magában foglaló globális hálózat. A hálózat által végzett 
tevékenységek között szerepel a Római Statútum megerősítését támogató nemzeti, regionális 
és globális kampányok koordinálása, az NBB tevékenységeinek nyomon követése, illetve az 
azokkal kapcsolatos jelentéstétel, valamint technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés.

· A „Parlamenti képviselők a világméretű fellépésért” (PGA) olyan, nemzeti (illetve regionális) 
parlamenti képviselőkből álló globális egyesület, amely hozzá kíván járulni egy közös, az 
emberi jogokon alapuló menetrendhez. Az egyesület egyik fő tevékenysége, hogy nemzeti 
parlamenti képviselőkből álló tagjai segítségével lobbizik a Római Statútum megerősítéséért, 
a kiegészítő jogalkotásért és a nemzetközi igazságszolgáltatási kötelezettségek kormányok 
általi végrehajtásáért.

A stabilitási eszköz keretében különös figyelemben részesítették a nemzetközi jellegű büntető 
törvényszékek létrehozását és tevékenységeik megkezdését támogató konkrét intézkedéseket, hogy 
a továbbiakban is szerte a világban biztosítani lehessen az elszámoltathatóságot és segíteni lehessen 
a társadalmak megbékélését.

  
1 2002/494/IB tanácsi határozat.
2 A Tanács 2008. december 16-i 2009/426/IB határozata az Eurojust megerősítéséről és az 

Eurojust létrehozásáról a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából szóló 
2002/187/IB határozat módosításáról
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A büntetlenség elleni küzdelem során alkalmazható másik nemzeti eszköz az egyetemes joghatóság 

gyakorlása. Az AU ezen eszközzel való visszaélésre vonatkozó állításait követően, 2008 

novemberében az EU és az AU megállapodott1 arról, hogy az egyetemes joghatóság elve AU, 

illetve EU általi értelmezésének tisztázása érdekében felállítanak egy szakértői csoportot. A csoport 

az európai stabilitási eszköz keretében kapott támogatást a munkájához, jelentését pedig 2009 

áprilisában nyújtotta be.2

Az Európai Fejlesztési Alapon keresztül, illetve a stabilitási eszköz keretében támogatott egyes 

projektek közvetlenül a Ruandában, a KDK-ban, Sierra Leonében, Szomáliában, Zimbabwéban, 

Szudánban, Szenegálban, a Salamon-szigeteken, Kelet-Timorban és a Közép-afrikai 

Köztársaságban működő büntető-, illetve átmeneti igazságszolgáltatással foglalkoztak. Számos 

tevékenységet foglaltak magukban, például Ruandában egy kisebb projekttől kezdődően, amely 

révén a civil társadalom támogatást kap a hagyományos gacaca eljárások nyomon követéséhez és 

előmozdításához, egészen a ruandai igazságügyi, megbékélési, közrendi ágazati stratégia céljára az 

ágazati költségvetéshez nyújtott támogatásig. A Salamon-szigeteken az EU támogatta az Igazság és 

Megbékélés Bizottság hiteles eljárásának kialakítását, amelynek révén igazságot lehet szolgáltatni 

az emberi jogi jogsértések múltban elkövetett eseteiben, és amely bizottság munkáját ma 

összehangolt nemzetközi válaszadás segíti. Az EU a KDK-beli igazságügyi reform egyik fő 

támogatójaként tovább foglalkozott a Kelet-KDK-ban a nemi erőszakkal kapcsolatos büntetlenség 

kérdésével. Megvizsgálta továbbá az NBB-vel ez ügyben való együttműködés lehetőségét is.

4.9. Emberi jogok és terrorizmus

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben 

az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes körű, hatékony védelme biztosított legyen mind 

Európán belül, mind a világ többi részén. A terrorizmus elleni hatékony intézkedések és az emberi 

jogok védelme nem egymással ütköző, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő célok. Az 

EU stratégiai kötelezettségvállalása – melyet a terrorizmusellenes stratégiában határozott meg –

nagyon egyértelmű ebben a tekintetben: „A terrorizmus elleni globális küzdelem az emberi jogok 

egyidejű tiszteletben tartása mellett, valamint Európa biztonságosabbá tétele, lehetővé téve polgárai 

számára, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben éljenek.”

  
1 EU–AU miniszteri trojka találkozó.
2 Doc. 8672/1/09
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Az EU a különböző ENSZ-fórumokon tett nyilatkozataiban újólag megerősítette annak fontosságát, 

hogy a terrorizmus elleni küzdelem során tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Az ENSZ 

Közgyűlésének a nemzetközi terrorizmus felszámolását célzó intézkedésekkel foglalkozó hatodik 

bizottsága 2009. október 6-i ülésén az EU megjegyezte, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre 

irányuló valamennyi intézkedést a nemzetközi joggal, így az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi 

joggal, a nemzetközi menekültjoggal és a nemzetközi humanitárius joggal összhangban kell 

meghozni. A terrorizmus jelentette kihívás leküzdése során a demokráciák soha nem 

kompromittálhatják alapvető értékeiket. Az elnökség megállapította, hogy az EU ösztönözte az 

emberi jogi szempontoknak a Terrorizmusellenes Bizottság és a Terrorizmusellenes Végrehajtó 

Igazgatóság ENSZ-tagállamokkal folytatott munkájába való mélyebb integrálását.

2009. január 23-án az EU elnöksége nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölte Barack Obama 

elnöknek a guantanamói fogolytábor egy éven belüli bezárására és a terrorizmussal gyanúsított 

személyekkel szemben korábban alkalmazott durva vallatási technikák megszüntetésére irányuló 

elnöki rendelet aláírásával kapcsolatos döntését. Az EU tagállamai ezt követően együttműködtek az 

Egyesült Államokkal a guantánamói fogolytábor bezárásának támogatását célzó keret 

létrehozásában. 2009. június 4-én az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el, 

amelyekben üdvözölte Barack Obama elnöknek a guantánamói fogolytábor bezárására, továbbá a 

terrorizmus elleni küzdelem terén a fogva tartás, az átszállítás, a bíróság elé állítás és a vallatás 

tekintetében alkalmazott politikák felülvizsgálatára vonatkozó döntését. A következtetésekben a 

Tanács tudomásul vette az Amerikai Egyesült Államok kormányának azon megkeresését, melyben 

segítséget kér ahhoz, hogy lakóhelyet találjanak azon személyeknek, akiknek a szabadon bocsátását 

engedélyezték, és akik bizonyos kényszerítő okok miatt nem térhettek vissza származási 

országukba, ugyanakkor kifejezték azon kívánságukat, hogy valamely uniós tagállam vagy 

schengeni társult ország fogadja be őket. A Tanács felkérte továbbá a korábbi fogvatartottak 

befogadására hajlandó tagállamokat, hogy mérlegeljék ezen személyek befogadását, és ennek 

érdekében létrehozott egy tagállamok közötti, a korábbi fogvatartottakkal kapcsolatos 

információcserére szolgáló mechanizmust.
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2009. június 15-én az EU és tagállamai, valamint az Egyesült Államok együttes nyilatkozatot 

fogadtak el a guantanamói fogolytábor bezárásáról és a jövőbeli, terrorizmus elleni 

együttműködésről. A nyilatkozat üdvözölte az Amerikai Egyesült Államok Guantánamó bezárására 

irányuló elhatározását és az azt kísérő lépéseket, köztük a terrorizmus elleni küzdelem keretében a 

foglyok fogva tartására, átszállítására, kihallgatására és bírósági tárgyalására vonatkozó amerikai 

politikák alapos felülvizsgálatát, az e politikák jegyében folytatott múltbeli gyakorlat tekintetében 

biztosított nagyobb átláthatóságot, továbbá a titkos börtönök felszámolását. Az együttes nyilatkozat 

újólag megerősítette, hogy Guantánamó bezárása és a korábbi fogvatartottak elhelyezése 

elsődlegesen az USA felelőssége. A nyilatkozatban a felek emlékeztettek az Egyesült Államok azon 

megkeresésére, melyben segítséget kért ahhoz, hogy lakóhelyet találjanak azon személyek közül 

néhánynak, akiknek a Guantánamóból való szabadon bocsátását engedélyezték, és megjegyezték, 

hogy az alapvető politikai kérdések megoldásának reményében az EU és tagállamai segíteni 

kívánnak az USA-nak abban, hogy új fejezetet nyisson. Ezzel összefüggésben egyes tagállamok 

kifejezték készségüket arra, hogy segítsenek egyes korábbi guantanamói foglyok – eseti alapon 

történő – befogadásában. A nyilatkozat közös egyetértéssel kialakított keretet biztosít egyes korábbi 

guantanamói foglyok tagállamok általi befogadásához.

Az EU tagállamai folytatták az Egyesült Államok Külügyminisztériumának jogi tanácsadójával a 

nemzetközi jogról és a terrorizmus ellenes erőfeszítések különböző vonatkozásairól szóló 

megbeszéléseket. AZ EU–USA együttes nyilatkozat hangsúlyozta a terrorizmus elleni küzdelem 

szempontjából lényeges nemzetközi jogelvekről folytatott párbeszéd elmélyítésének fontosságát. A 

nyilatkozatban a felek megjegyezték, hogy a jövőben is folytatódnak a megbeszélések az Egyesült 

Államok Külügyminisztériumának jogi tanácsadójával.
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4.10. A véleménynyilvánítás szabadsága, az „új médiát” is ideértve

Tekintettel arra, hogy az EU központi jelentőséget tulajdonít a véleménynyilvánítás szabadságának, 
kiemelt figyelmet szenteltek a véleménynyilvánítás szabadsága és az új technológiák közötti 
kapcsolatnak. A véleménynyilvánítás szabadságának joga magában foglalja az információk és 
gondolatok bármely médium révén történő keresésének, befogadásának és közlésének szabadságát. 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadsága az internetre is kiterjed. Ezt az elismert 
nézetet több szervezet – például az Emberi Jogi Bizottság, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya alapján létrehozott testület – is számos alkalommal hangoztatta. Az 
Egyezségokmányban megállapítottak szerint azonban a jogok gyakorlása a mások jogainak 
védelmével kapcsolatos különleges kötelességekkel és felelősséggel jár. Az internet és egyéb média 
révén való véleménynyilvánítás szabadságát ezért a gyermekek kizsákmányolástól való védelmének 
biztosítására, valamint a gyűlöletből elkövetett bűncselekményekre való izgatás elleni 
biztosítékokra figyelemmel kell megvizsgálni.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2009 októberében tartott 12. rendes ülésszakán határozatot fogadott 
el konszenzussal a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságáról (A/HRC/RES/12/16), 
amely elismeri az internetnek a véleményalkotás és -nyilvánítás szabadságához való jog 
gyakorlásában, előmozdításában és védelmében betöltött fontos szerepét, továbbá aggodalmának 
adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az internethasználókat cenzúrázzák. A határozat – az ICCPR 
19. cikkének megfelelően – elismerte továbbá a véleménynyilvánítás szabadságával járó 
felelősséget.

Az új technológiák az emberi jogokkal kapcsolatos információkhoz való minden eddiginél 
könnyebb hozzáférést tesznek lehetővé az egyének számára, valamint azt is, hogy a világ 
tudomására hozzák a visszaéléseket. Az internet előmozdítja a véleményalkotás és a 
véleménynyilvánítás szabadságát. Egyéb emberi jogok, például az oktatáshoz való jog és a 
demokratikus folyamatokban való részvétel jogának előmozdítására is biztosít lehetőségeket. 

Sajnálatos módon az említett technológiák használatának szigorítása és korlátozása az emberi jogok 
tiszteletben tartása szempontjából olyan új, kulcsfontosságú kihívást jelent, amely megakadályozza 
azt, hogy a technológiák a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdításában betölthessék 
szerepüket. A korlátozások különböző formákat öltenek úgymint: az internethasználat és az e-mail-
forgalom nyomon követése, honlapok cenzúrázása bizonyos weboldalak eltávolítása vagy a 
tartalom szűrése révén, továbbá az internetet a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához használó emberek zaklatása, üldözése, mi több fogva tartása és bebörtönzése.
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Az Uniót aggodalommal töltötte el továbbá, hogy egyes államok egyre kifinomultabb technikákat 

alkalmaznak az interneten folytatott tevékenységek nyomon követésére, valamint hogy több 

országban előfordult az, hogy blogírókat fogva tartottak, sőt bebörtönöztek. Ez sérti a levéltitok 

sérthetetlenségéhez fűződő emberi jogot.

A múlt évben az EU megerősítette az e területre irányuló erőfeszítéseit, a nemzetközi fórumokon is 

felhívta a figyelmet e kérdésre, továbbá az internet és más új technológiák vonatkozásában 

indokolatlan korlátozásokat alkalmazó országok tudomására hozta álláspontját. Különös figyelmet 

fordított az internetirányítás területére, mely területen összehangolt erőfeszítéseket tett az emberi 

jogi szempontok integrálása érdekében, többek között a 2009 novemberében megrendezett 

Internetirányítási Fórumon1 tett nyilatkozatai, valamint a Fórum folytatásának biztosítására irányuló 

erőfeszítései révén.

4.11. A gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság

Az EU emberi jogi politikája magában foglalja a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadságot is, 

amely több nemzetközi emberi jogi okmányban is szerepel. A Tanács 2009. novemberi 

következtetéseiben hangsúlyozta a vallás vagy meggyőződés szabadságának, valamint a vallási 

intolerancia elleni küzdelemnek a stratégiai fontosságát, és megerősítette, hogy továbbra is 

kiemelten, az EU emberi jogi politikájának részeként kívánja kezelni e kérdést. Az EU – a meglévő 

kezdeményezések folyamatban lévő értékelése alapján – további gyakorlati intézkedéseket mérlegel 

a vallási intolerancia elleni küzdelem, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának 

világszerte történő előmozdítása céljából.

A gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság kérdése számos országgal felvetődik a kétoldalú 

kapcsolatok keretében, a politikai párbeszéd különböző szintjein, többek között az emberi jogi 

párbeszédekben és konzultációkban. Az EU démarche-ok, nyilvános közlemények és tanácsi 

következtetések révén ad hangot a vallásszabadsággal és a hozzá kapcsolódó toleranciahiánnyal és 

megkülönböztetéssel kapcsolatos aggodalmainak, mint például Irán és Irak esetében. Támogatja a 

gondolat- és a lelkiismereti szabadság teljes körű, a nemzetközi normákkal összhangban történő 

tiszteletben tartását. 

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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Az EU aktívan fellép a valláson vagy meggyőződésen alapuló türelmetlenség és megkülönböztetés 

ellen, különösen az ENSZ fórumain és az EBESZ-ben. Az EBESZ keretében az EU hozzájárult a 

vallás vagy meggyőződés szabadságával kapcsolatos kötelezettségvállalások további 

kidolgozásához. Aggodalmának adott hangot az EBESZ Állandó Tanácsában, amikor több közép-

ázsiai állam jogalkotási javaslatai nem feleltek meg az EBESZ által a vallás és meggyőződés 

szabadságával kapcsolatban előírt normáknak.

Az ENSZ Közgyűlésének 63. és 64. ülésszakán az EU szokásához híven határozatot terjesztett elő a 
valláson vagy meggyőződésen alapuló türelmetlenség minden formájának felszámolásáról (63/181; 
64/L.39), amelyet szavazás nélkül elfogadtak. Az Emberi Jogi Tanács ülésén az EU támogatta az 
ENSZ vallás vagy meggyőződés szabadságával foglalkozó különleges előadója megbízatásának 
megújítását. A különleges előadó jelentése alapján támogatta a valláson vagy meggyőződésen 
alapuló megkülönböztetésről és ennek a gazdasági, szociális és kulturális jogok élvezetére kifejtett 
hatásáról szóló határozatot (10/25). 

Az EU a korábbi évekhez hasonlóan az ENSZ Közgyűlésének a vallások becsmérlése elleni 
küzdelemről szóló határozata (63/171 és 64/L.27) ellen szavazott annak általános megközelítésével, 
koncepcionális keretével és terminológiájával kapcsolatos aggodalmai miatt. Az EU úgy véli, hogy 
a vallások becsmérlésének fogalma súlyosan korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, és 
veszélyezteti azt a nyitottságot és toleranciát, ami lehetővé teszi a különböző hitű emberek számára 
az együttélést és hitük félelem nélkül való gyakorlását. Alapvető fontosságú különbséget tenni a 
vallások vagy meggyőződések bírálata és a vallási gyűlöletkeltés között. Az Uniónak szilárd 
meggyőződése, hogy a vallások becsmérlésének fogalma összeegyeztethetetlen az emberi jogokra 
vonatkozó joggal. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jog az egyének szabadságjogaik 
gyakorlásában történő védelmét biztosítják, nem pedig maguknak a vallásoknak vagy 
meggyőződéseknek a védelmét, amit nem is kell biztosítaniuk.

Az EU részt vesz továbbá több, a vallási toleranciát és a kultúrák közötti megértést támogató 
kezdeményezésben. Az ASEM-folyamat (Ázsia–Európa Találkozó) például a különböző vallások és 
hitek közötti harmónia építésére és párbeszédük elősegítésére törekszik. A Koreai Köztársaság és 
Finnország 2009. szeptember 23–25-én Szöulban közösen rendezte meg „A szakadékok áthidalása a 
vallásközi párbeszéd révén”z ötödik ASEM vallásközi párbeszédet. 2005 óta ezeket a párbeszédeket 
a különböző vallások, hitek és társadalmak megismerésének szentelték annak érdekében, hogy 
megkíséreljék az ellentétek feloldását és a kultúrák közötti tiszteleten és megértésen alapuló 
általános konszenzus kialakítását.
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Az EIDHR keretében az EU világszerte támogatja a civil társadalomnak a rasszizmus, az 

idegengyűlölet és mindennemű – többek között a valláson vagy meggyőződésen alapuló –

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló projektjeit. Így a helyi érdekeltek segítséget 

kaptak a Szerbiában fennálló társadalmi, politikai és vallási megosztottság áthidalásához. Srí 

Lankán szintén az EIDHR támogatásával ösztönözték részvételre valamennyi etnikai és vallási

kisebbség tagjait, annak érdekében, hogy kedvező környezetet lehessen teremteni az emberi jogok 

számára.

4.12. Emberi jogok és üzleti vállalkozások

A vizsgált időszak jelentős fejleményeket hozott a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával 
kapcsolatos uniós politika területén. 2009 márciusában a Bizottság az EU és az érdekeltek közötti 
tapasztalatcsere céljából összehívta a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával foglalkozó 
többoldalú európai fórum plenáris ülését. 2009 novemberében a svéd elnökség az összes érdekelt 
felet egybefogó konferenciát szervezett a John Ruggie professzor, az ENSZ emberi jogok és 
transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások témájával foglalkozó különleges 
képviselőjének ajánlásaira adandó uniós válasz megvitatása céljából. Az Európai Unió Tanácsa 
hangsúlyozta az üzleti élet növekvő szerepét és jelentőségét az emberi jogok teljes körű tiszteletben 
tartásának elérésében, és teljes támogatásáról biztosította Ruggie professzor munkáját. Ez a 
közelmúltban bekövetkezett nemzetközi gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalást célzó, 
fenntartható exitstratégia végrehajtása szempontjából is fontos. A Tanács különösen Ruggie 
professzor munkájának az EU kül- és biztonságpolitikájára kifejtett hatását kezdte vizsgálni.

2009 decemberében az Európai Bizottság az emberi jogok és a környezet vonatkozásában az uniós 
székhelyű, Unión kívül működő vállalatokra alkalmazandó jogi keretről szóló tanulmány 
készítésébe kezdett. A Bizottság ugyanakkor egy kiegészítő tanulmány készítését is elkezdte az arra 
vonatkozó gyakorlati példákról, hogy a vállalatok hogyan kezelik a beszállítói kapcsolataikat és a 
társadalmi felelősségvállalásukkal kapcsolatos jelentéstételt, továbbá indított egy – a 
közbeszerzések társadalmi aspektusaival kapcsolatos – költség-haszon elemzést. A Bizottság 
továbbra is aktívan támogatta a konfliktusokban szerepet játszó gyémántokkal kapcsolatos 
kimberleyi folyamatot, és megkezdte a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-
iránymutatások felülvizsgálati folyamatát. A 2009. szeptember 8-án aláírt EU–Afrika energiaügyi 
partnerség összefüggésében az EU sürgette, hogy több ország váljon a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés (EITI) tagjává, és dolgozza ki a nyersanyag-
kitermelő vállalatok átláthatóságára vonatkozó saját iránymutatásait.
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4.13. A demokrácia támogatása

A demokrácia előmozdítása az EU külső politikáinak és fellépéseinek egyik sarokköve. A 

demokratikus eljárások és intézmények konszolidációja, valamint a jogállamiság és az emberi jogok 

előmozdítása az EU nem uniós országokkal fenntartott partnerségi kapcsolatainak kulcsfontosságú 

célja. 

A Tanács 2009. november 17-én következtetéseket fogadott el a demokráciának az EU 

külkapcsolatai keretében való támogatásáról1. A következtetésekben felkérte a Bizottságot és a 

Tanács Főtitkárságát, hogy kísérleti alapon hajtsák végre a Bizottság és a Tanács Főtitkárságának az 

EU külkapcsolatai keretében történő demokráciaépítésről szóló közös dokumentumában2 szereplő 

ajánlásokat.

Ezen ajánlások szerint testre szabott, országspecifikus megközelítésre van szükség, amely 

kiindulópontnak tekinti az adott ország sajátos helyzetét, történelmét, földrajzát és kultúráját. Az 

ambíció mértékét az EU egy adott régióval kapcsolatos általános stratégiáját, az ország politikai 

vezetésének a demokrácia felé mutató előrelépések iránti hajlandóságát és elkötelezettségét, 

valamint a civil és a politikai társadalom elvárásait figyelembe véve határozzák meg. Az egyes 

országok sajátos helyzetére való reagálás céljából megfelelő eszközök kerülnek kidolgozásra, annak 

függvényében, hogy a szóban forgó ország milyen szintre jutott a demokrácia felé vezető úton.

A párbeszéd és a partnerség jelentik az irányadó elveket, figyelembe véve azt, hogy a párbeszéden 

és a konzultáción alapuló valódi partnerségek biztosítják a demokratikus folyamatokban való aktív 

helyi részvételt. Ez ugyanakkor nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy az EU eltér az elveitől és 

céljaitól, vagy hogy hajlandó azokról tárgyalásokba kezdeni, hanem azt, hogy egyenlő felek közötti 

párbeszédet folytat – anélkül, hogy kioktatna – arról, hogy miben rejlenek az előrelépést szolgáló 

közös alapok, és hogyan lehet a legjobban segíteni az országokat szuverén módon vállalt 

nemzetközi kötelezettségeik (ENSZ-egyezmények, egyezségokmányok stb.) teljesítésében, többek 

között a regionális legjobb gyakorlatok cseréje révén.

  
1 16081/09
2 SEC(2009) 1095 végleges, 2009. július 27.
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Az egyéb partnerekkel (ENSZ, regionális szervezetek, többoldalú és kétoldalú adományozók) 
folytatott párbeszéd kulcsfontosságú a párizsi és az accrai elvek1 teljesítéséhez, az adományozók 
közötti átfedések elkerüléséhez, valamint a beavatkozások hatásának az egész lakosság érdekében 
történő maximalizálásához.

4.14. Választási támogatás

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 megelőzéséhez. A választások nem nyújtanak minden esetben valós 
lehetőséget az embereknek képviselőik 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 legjelentősebb szereplőknek; az általa 
alkalmazott megközelítést a Bizottság választási segítségnyújtásról és megfigyelésről szóló 2000. 
évi közleménye2 vázolja fel. Az EU által nyújtott választási támogatás fő elemei a választási 
segítségnyújtás és a választási megfigyelő missziók (EOM). E tevékenységek céljai között jelentős 
komplementaritás érvényesül, mivel a választási segítségnyújtási projektek eredményei és a 
választási megfigyelő missziók által kidolgozott ajánlások a jövőbeli választási segítségnyújtás és a
demokrácia tágabb értelemben vett támogatásának szerves részét képezik.

A választások megfigyelése

A választásoknak az EU általi megfigyelése – különösen a hosszú távú megfigyelés – konkrét 
lehetőséget biztosít a választási folyamatoknak a nemzetközi normák és a valóban demokratikus 
választásokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatok szerinti értékelésére. A nemzetközi és regionális 
jogi szerződések 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 alapvető szabadságokat és politikai 
jogokat.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 COM (2000) 191; a Tanács és az Európai Parlament a közleményt 2001-ben jóváhagyta.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 82
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

A demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi normák elsősorban a kormányzásban való 

részvétel jogát foglalják magukban, az alábbiak révén: 

· rendszeres választások

· valódi választások
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· általános választójog

· egyenlő választójog

· a választhatóság joga

· szavazati jog

· a titkos szavazás joga

· a választói akarat szabad kifejezése

A nemzetközi normák továbbá a véleménynyilvánítás szabadságán, az egyesülési szabadságon, a 
gyülekezés szabadságán, a mozgás szabadságán, a megkülönböztetés-mentességhez való jogon és a 
hatékony jogorvoslathoz való jogon alapulnak.
Az EU választási megfigyelő missziói azt is értékelik, hogy a választásokat a demokratikus 
választásokra vonatkozó legjobb gyakorlatokkal összhangban – így például a választási folyamat 
átláthatóságát, a választás igazgatásának és az állami források felhasználásának pártatlanságát,
valamint a közszolgálati média általi közvetítéshez való egyenlő hozzáférést és egyenlő közvetítési 
lefedettséget biztosítva – bonyolították-e le.

Az EU a választási megfigyelés színvonalának folyamatos javítására törekszik. A jelentés tárgyát 
képező időszakban az Európai Bizottság biztosította az új uniós kézikönyvek széles körű 
terjesztését, melyekben részletesen leírja a választásokkal kapcsolatos nemzetközi normák és 
legjobb gyakorlatok uniós választási megfigyelési missziók keretében történő alkalmazásának 
módját.

A „Kézikönyv az EU választási megfigyelési tevékenységeihez”1 részletesen áttekinti az EU 
választási megfigyelési módszertanát, és külön hangsúlyt helyez arra, hogy a nemzetközi normákat 
hogyan alkalmazzák az értékelés és a jelentéstétel során. Ismerteti továbbá az EU választási 
megfigyelő missziói tervezésének, telepítésének és végrehajtásának a módját.

A „Nemzetközi választási normák gyűjteménye”2 azokat a kötelezettségeket vázolja fel, amelyeket 
az egyes államok nemzetközi és regionális jogi eszközök aláírásával vállaltak. E dokumentumnak 
köszönhetően az EU választási megfigyelő misszióinak értékeléseiben és jelentéseiben 
fokozottabban fognak hivatkozni a nemzetközi választási normákra, és azok más nemzetközi és 
hazai megfigyelők és a választásokban érdekeltek munkájában is fokozottabban tükröződni fognak.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

handbook_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

compendium_en.pdf
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Az EU kiemelt feladatának tekinti a választási megfigyelések európai megközelítésének a 
megszilárdítását az uniós résztvevők és az EU partnerországai körében. A jelentés tárgyát képező 
időszakban elindult az uniós választási megfigyelő missziók központi csoportjának tagjai és hosszú 
távra kirendelt megfigyelői átfogó képzését, valamint a nemzeti megfigyelők számára regionális 
találkozók szervezését és a részükre való technikai segítségnyújtást szolgáló NEEDS projekt. A 
NEEDS projekt keretében az EU több mint száz választási megfigyelő és szakértő képzését 
támogatta, továbbá négy regionális találkozót szervezett hálózatépítés céljából a nemzeti 
megfigyelők részére Johannesburgban, Bangkokban, Costa Ricában és Bukarestben.

Ezenkívül az Európai Bizottság 2009. december 1–2-án tájékoztatót szervezett Brüsszelben a 2009-

ben az Uniónak dolgozó valamennyi választási megfigyelő és szakértő számára a tapasztalatok 

cseréje és jövőre szóló tanulságok levonása céljából. 

Az EU választási megfigyelő missziói

2000 óta mintegy nyolcvan, az EBESZ-régió kivételével valamennyi kontinenst érintő európai 

uniós választási megfigyelő misszió és tizenöt választási szakértői misszió telepítésére került sor. 

Európában és Közép-Ázsiában nem került sor európai uniós választási megfigyelő misszió 

telepítésére, mivel ezekben a régiókban megbízható választási megfigyelést folytat az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezethez tartozó Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 

Hivatala (EBESZ/ODIHR), melynek munkáját uniós tagállamokból kirendelt megfigyelők, európai 

parlamenti képviselők megfigyelő delegációi, és rendkívüli körülmények fennállása esetén a 

Bizottság – a stabilitási eszköz és az EIDHR révén – támogatják.

2008 júliusa és 2009 decembere között tizenhat európai uniós választási megfigyelő misszió

telepítésére került sor az EIDHR finanszírozási forrásainak felhasználásával. Valamennyi misszió 

betartotta a választási megfigyelő missziókra vonatkozó nemzetközi alapelvekről szóló, az ENSZ 

által 2005 októberében elfogadott, az Európai Bizottság és az Európai Parlament által jóváhagyott 

nyilatkozatban1 foglaltakat.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf
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Az EU fokozott erőfeszítéseket tett az európai uniós megfigyelő missziók megállapításainak és 

ajánlásainak továbbvitele érdekében, különösen azok uniós nyilatkozatokba, politikai 

párbeszédekbe, együttműködési programokba – többek között az EIDHR programozásába – való 

beépítése révén. Ezen erőfeszítések részeként valamennyi európai uniós megfigyelő misszió vezető 

megfigyelője felkérést kap, hogy abban az országban, ahol választási megfigyelést folytatott, az 

érdekeltek széles körével ismertesse a misszió végső jelentését.

Az EU választási megfigyelő misszióinak céljai a következők:

· annak felmérése, hogy az adott választás lefolytatása milyen mértékben felel meg a 

demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi normáknak és legjobb gyakorlatnak,

· a választási csalások és szabálytalanságok megakadályozása / számának csökkentése,

· az erőszak és megfélemlítés megakadályozása / mérséklése,

· a politikai ellenjelöltek, a civil társadalom és a választópolgárok bizalmának növelése a 

választásokban való részvétel iránt,

· áttekintést nyerni egy sor demokráciával összefüggő kérdésről, például az igazságszolgáltatás 

függetlenségéről és teljesítményéről, valamint az emberi jogok általános tiszteletben 

tartásáról, és

· ajánlások kiadása a választási körülmények és a demokratikus környezet javítása érdekében.
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A 2008. július és 2009. december között telepített európai uniós választási megfigyelő missziók

(tizenhat misszió)1:

Kambodzsa parlamenti választások 2008. július 27.

Angola törvényhozási választások 2008. szeptember 05.

Ruanda törvényhozási választások 2008. szeptember 15.

Ecuador alkotmányos népszavazás 2008. szeptember 28.

Bissau-Guinea törvényhozási választások 2008. november 16.

Ghána elnökválasztás

parlamenti választások

2008. december 07.

2008. december 28.

Banglades törvényhozási választások 2008. december 29.

Salvador elnökválasztás

parlamenti választások

Január 18.

2009. március 15.

Bolívia alkotmányos népszavazás 2009. január 25.

Ecuador általános választások 2009. április 26.

Malawi elnökválasztás

parlamenti választások

2009. május 19.

Libanon elnökválasztás

parlamenti választások

2009. június 07.

Bissau-Guinea elnökválasztás június 28.

2009. július 26.

Afganisztán elnökválasztás

tartományi tanácsi választások

2009. augusztus 20.

Mozambik elnökválasztás

törvényhozási választások

tartományi nemzetgyűlési választások

2009. október 28.

Bolívia elnökválasztás

parlamenti választások

autonómia-népszavazások

2009. december 06.

  
1 További információk az EU választási megfigyelő misszióiról:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Választási szakértői missziók

A Bizottság kilenc választási szakértői missziót (EEM) telepített a jelentésben tárgyalt 2008–2009-

es időszakban. A választási szakértői missziók általában 1–3 szakértőből álltak, és néhány héttel a 

választási esemény előtt lettek telepítve. A választási szakértők feladata, hogy a választások alatt és 

azt követően hozzájáruljanak a bizalomépítő intézkedésekhez. Részletes elemzést készítenek a 

folyamatban lévő választási folyamatról és jelentést tesznek az ország választásokkal foglalkozó 

szereplőinek, valamint az uniós intézményeknek. A választási szakértői missziók nem megfigyelők 

és nem tesznek nyilvános nyilatkozatokat a választási folyamatról.

Választási segítségnyújtás

A 2000 és 2009 közötti időszakban az EU több mint 620 millió eurót biztosított választási 

segítségnyújtási projektekre mintegy százhúsz országban, beleértve olyan konfliktus utáni

helyszíneket is, mint Csád, Sierra Leone és Haiti.

Kedvezmény

ezett

Év A projekt Forrás Összeg / 

EUR

Elefántcsontp

art

2008 A választási folyamat támogatása 18 000 000

Malawi 2008 A választási reform és a választások támogatása 1 500 000

Tanzánia 2008 A demokrácia elmélyítését célzó program 2 440 000

Zambia 2008 A 2008-as időközi elnökválasztás támogatása Stabilitási eszköz 1 000 000

Libanon 2008 A politikai stabilizáció és a nemzeti megbékélés 

előmozdítása a Parlament demokratikus 

legitimációjának megerősítése révén 

Stabilitási eszköz 4 000 000

A megszállt 

palesztin 

területek és 

Kelet-Timor

2009 A 2010–2013-as választási ciklus támogatása 10. EFA 6 100 000

Togo 2009 A választási folyamat támogatása 10. EFA 9 000 000

Comore-

szigetek

2009 A 2009-es törvényhozási választások támogatása Stabilitási eszköz 1 000 000

Bissau-

Guinea

2009 A 2009-es elnökválasztást támogató projekt 9. EFA 1 500 000
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Az elmúlt két évben az Európai Bizottság is újraformálta megközelítését, átgondolta a választási 

segítségnyújtás módját és vezető szerepet vállalt a hosszú távú támogatási stratégiákat előnyben 

részesítő erőfeszítésekben. Az elmúlt évtizedben a szavazók nyilvántartásba vételével és a 

választási adatok továbbításával kapcsolatos, információs és kommunikációs technológiai (IKT) 

elemeket nagy mértékben használó projektek finanszírozására és végrehajtására került sor a 

fenntarthatóság kérdésének kritikai értékelése nélkül. Az IKT választási folyamatok során való 

használatáról szóló tanulmány célja a szükségletek és stratégiák megfelelő meghatározása, a 

kapcsolódó kockázatok és az ellátásilánc-menedzsment korlátainak elemzése – csupa olyan kérdés, 

amit előre meg kell tervezni az IKT használatát igénylő választási segítségnyújtási projektekben.

Annak érdekében, hogy a választási segítségnyújtási közösség hatékonyabban nyújthasson 

segítséget a párizsi nyilatkozat (2005) és az accrai cselekvési program (2008) alapját képező 

elveknek megfelelően, a Bizottság a Train4Dev (UNDP) keretében és az International IDEA-val 

közösen kidolgozott egy, a hatékony választási segítségnyújtásról szóló e-tanfolyamot.

4.15. Gazdasági, szociális és kulturális jogok

Az EU a gazdasági, szociális és kulturális jogokat ugyanolyan fontosnak tartja, mint a polgári és 

politikai jogokat, szem előtt tartva valamennyi emberi jog egyetemességét, szétválaszthatatlanságát, 

egymástól való függését és egymáshoz való kapcsolódását, amint azt az emberi jogokról szóló, 

1993-as bécsi világkonferencia megerősítette. A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 

egyezségokmányának fakultatív jegyzőkönyvét (OP-ICESCR) 2009. szeptember 24-én nyitották 

meg aláírásra.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában az EU továbbra is nyilvánosan támogat számos, a gazdasági, 

szociális és kulturális jogokkal foglalkozó különleges eljárást – úgymint az oktatással, a lakhatással, 

a testi és szellemi egészséggel, az élelmezésüggyel, a mérgező és veszélyes termékekkel és 

hulladékokkal, a belső menekültekkel, az őslakos népekkel, a súlyos szegénységgel, valamint az 

ivóvízhez és a higiéniához való hozzáféréssel kapcsolatos megbízatást – és együttműködik ezekkel.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 89
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

Ezenfelül az EU változatlanul támogatta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) felülvizsgálati 

rendszerének megerősítését, és rendszeresen felszólalt az ILO Nemzetközi Munkaügyi 

Konferenciáin és irányító testületének ülésein az alapvető munkaügyi normák megsértésének 

legkirívóbb eseteivel kapcsolatban, legutóbb Belarusz, Burma és Kolumbia tekintetében. Az EU 

változatlanul támogatja az ILO-t, például a kereskedelem és foglalkoztatás, a statisztikai rendszerek, 

a szociális védelem és a foglalkoztatáspolitikák, valamint a munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem területén.

A nem uniós országokkal fennálló kapcsolatai tekintetében az EU továbbra is ösztönözte és 
előmozdította – többek között a technikai együttműködés és az ILO-val való szoros együttműködés 
révén – az ILO alapvető munkaügyi normákról szóló egyezményeinek a megerősítését és 
végrehajtását. Néhány esetben az EU a foglalkoztatással, a munkaügyi jogszabályokkal és a 
szociális védelemmel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozott a Brazíliával, Kínával, Indiával és 
Mexikóval folytatott kétoldalú szakértői párbeszédek során. Ezenfelül az uniós emberi jogi 
párbeszédek és konzultációk keretében, valamint a kapcsolódó civil társadalmi találkozók során is 
sor került gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló megbeszélésekre.

Az EU kereskedelempolitikájában szilárdan elkötelezett az alapvető munkaügyi normák és a 
mindenkire kiterjedő tisztességes munka előmozdítása iránt és rendszeresen beleveszi a jobb 
munkakörülményekre vonatkozó együttműködési kezdeményezéseket és ösztönzőket az általa 
tárgyalt kereskedelmi megállapodásokba. Az EU más országokkal és régiókkal kötendő 
kereskedelmi megállapodástervezeteit alaposan megvizsgálják a szociális fejlődésre, többek között 
a munkaügyi normákra kifejtett esetleges hatásaik szempontjából. Az EU általános 
preferenciarendszere értelmében azon fejlődő országok, amelyek megerősítették és végrehajtották 
az ILO alapvető munkaügyi normáit, különleges vámtarifa-csökkentésben részesülhetnek az Unióba 
való exportjuk során. Az EU ezenfelül uniós és nemzetközi szinten egyaránt támogatja a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalása – mint az üzleti világnak a fenntartható fejlődéshez való 
kulcsfontosságú hozzájárulása – előmozdítását (különösen hangsúlyozva az ENSZ Globális 
Megállapodását és a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatásokat). Az EU úgy 
véli, hogy a vállalatok jogi kötelezettségeit meghaladó, önkéntes társadalmi és környezeti 
kötelezettségvállalások kiegészíthetik és támogathatják a fenntartható fejlődést és az alapvető 
munkaügyi normák előmozdítását célzó kormányzati fellépést.

A gazdasági, szociális és kulturális jogok előmozdítása szorosan kapcsolódik az integrált és 
kiegyensúlyozott fejlesztés kérdéseihez: nevezetesen, az ENSZ nyolc millenniumi fejlesztési célja 
közül hat erős hangsúlyt fektet az emberi és szociális fejlődésre.
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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. 

A jelentés tárgyát képező időszakban az EU folytatta a hágai bel- és igazságügyi program 

végrehajtását, és Európa belső biztonsága, valamint a polgárok alapvető szabadságai és jogai 

további erősítésének érdekében utódprogramokat dolgozott ki.

A 2009 decemberében elfogadott Stockholmi Program megerősítette, hogy az előretekintő és 

átfogó, szolidaritáson és felelősségvállaláson alapuló európai migrációs politika kidolgozása 

továbbra is az EU egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése, és hangsúlyozta, hogy figyelembe kell 

venni a migráció hosszú távú – például a munkaerőpiacokra és a migránsok szociális helyzetére 

gyakorolt – hatásait, valamint hogy a bevándorlás és az integráció összekapcsolása, többek között 

az Unió alapvető értékeire figyelemmel, továbbra is létfontosságú.

A migrációval kapcsolatos általános megközelítés Európai Tanács általi 2005. évi elfogadása óta az 

EU nemzetközi szinten úttörő szerepet játszik azáltal, hogy a migrációs kérdések kezelésében a nem 

uniós országokkal partnerségben átfogó és kiegyensúlyozott megközelítést mozdít elő. A 

migrációval kapcsolatos általános megközelítés célja olyan átfogó és koherens politikák kialakítása, 

amelyek a migrációval kapcsolatos kérdések széles skáláját ölelik fel, több különböző 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 alapvető okait próbálják meg kezelni. Az átfogó megközelítésnek 

fontos eleme a származási és tranzitországokkal való partnerségi együttműködés; kulcselemei a 

partnerség, a szolidaritás és a megosztott felelősség.
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2008 júliusától az EU azon munkálkodott, hogy – globális partnerséget alakítson ki a származási 

országokkal és a tranzitországokkal a migráció és a fejlesztés közötti szinergiák – számos 

kezdeményezés, úgymint a Moldovával és a Zöld-foki-szigetekkel folyamatban lévő mobilitási 

partnerségek révén történő – elősegítése céljából. 2009. november 30-án az EU Grúziával is 

mobilitási partnerségi megállapodást írt alá. 2009 szeptemberében a Bizottság a kísérleti mobilitási 

partnerségek értékeléséről szóló munkadokumentumot adott ki. Migrációs profilok kialakítását tíz 

nyugat-afrikai országban és tizenhét kelet- és dél-kelet-európai országban finanszírozták, és további 

előrelépésekre került sor az együttműködési platform Etiópiával való kialakítása terén.

Jelentős erőfeszítésekre került sor a 2009. júniusi európai tanácsi következtetéseket követő 

intézkedések tekintetében a Földközi-tenger térségében, különösen a Törökországgal folytatott 

párbeszéd és együttműködés, valamint a Líbiával kapcsolatos uniós megközelítés kidolgozása 

tekintetében.

Afrikát tekintve az EU számos intézkedést támogatott a mobilitással, a migrációval és a 

foglalkoztatással kapcsolatos EU–Afrika partnerségben (MME) és Rabat/Párizs együttműködési 

programban szereplő területeken. Ezek az intézkedések az e folyamatok adminisztratív szempontú 

nyomon követésének elősegítését célzó elemeket is tartalmaztak. 

Kelet-Európában az EU támogatta a 2009. áprilisi prágai miniszteri konferenciát és a konferenciát 

követő intézkedések biztosítását célzó, a „Migrációs partnerség kiépítése” című projektet. 

Az EU és a latin amerikai országok között a migrációról folytatott strukturált párbeszédet 2009. 

június 30-án indították el. A migrációval kapcsolatos – a migrációval és a fejlesztéssel foglalkozó –

első magas szintű találkozó 2009. szeptember 25-én került megrendezésre, a brüsszeli központú 

EU–LAC munkacsoport ülésére pedig 2009. december 14-én került sor. 

Ázsia tekintetében az EU–ASEM migrációval foglalkozó főigazgatóinak éves találkozója 2009. 

december 1–2-án került megrendezésre Goán, és 2009. december 3-án sor került egy a migrációról 

szóló kétoldalú párbeszéd kialakítását célzó, az indiai hatóságokkal folytatott kétoldalú találkozóra.
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A Bizottság 2009 szeptemberében kiadott egy a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 

közleményt, amelynek egyik fejezete a migrációs politika és a fejlesztési politika összefüggéseit 

tárgyalta.

Az EU-nak a globális szintű migrációs megbeszélésekben való részvételét illetően megemlítendő, 

hogy a Bizottság és a tagállamok tevékenyen részt vettek a nemzetközi migrációval és fejlesztéssel 

foglalkozó globális fórum 2009. novemberi harmadik, athéni (Görögország) ülésének 

megszervezésében, és magán a fórumon is. Ez a fórum egy nemzeti szintű kezdeményezés, amely 

elősegíti a véleménycserét a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolat vonatkozásában felmerülő 

kihívásokkal kapcsolatban. Alkalmat teremt az országoknak a migrációról és a fejlesztésről szóló

párbeszéd folytatására és a kérdés holisztikus megközelítéseinek kidolgozásában való részvételre. A 

migrációval és fejlesztéssel foglalkozó negyedik globális fórum 2010-ben Mexikóvárosban kerül 

megrendezésre.

A menekültügy területén a Bizottság – a 2008. júniusi menekültügyi politikai tervében és az 

Európai Tanács által 2008 októberében elfogadott Európai Bevándorlási és Menekültügyi 

Paktumban bejelentettekkel összhangban – számos kezdeményezést terjesztett elő annak érdekében, 

hogy előrelépés történjen a közös, ugyanakkor nagyobb védelmet nyújtó, méltányosabb és 

hatékonyabb európai menekültügyi rendszer létrehozása terén.

2008 decemberében a Bizottság előterjesztett néhány jogalkotási javaslatot, amelyek a meglévő 

jogalkotási eszközök közül az alábbi hármat módosítják: a menedékkérők befogadása 

minimumszabályainak megállapításáról szóló irányelvet, a menedékjog iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállamot meghatározó dublini rendeletet, valamint a menedékkérők 

ujjlenyomatait tároló – a dublini rendelet alkalmazását segítő – adatbázisról szóló Eurodac-

rendeletet. E javaslatok fő célja annak biztosítása, hogy valamennyi menedékkérő tisztességes és 

egyenlő bánásmódban részesüljön attól függetlenül, hogy az EU mely országában nyújtja be a 

menedékjog iránti kérelmét, továbbá az európai menekültügyi rendszer hatékonyságának fokozása.
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2009 októberében a Bizottság az elismerésről szóló irányelv (amely meghatározza, hogy melyek 

azok a személyek, akiknek tekintetében a származási országban elszenvedett üldöztetés vagy súlyos 

bántalmazás következtében el kell ismerni a menekült, illetve a kiegészítő védelmi jogállást), 

valamint a menekültügyi eljárásokról szóló (a tagállamokban védelmet kereső valódi menekültek 

számára eljárási garanciákat és jogokat biztosító) irányelv módosítására irányuló javaslatokat 

terjesztett elő. A tervezett intézkedések várhatóan fokozzák az összhangot az EU menekültügyi jogi 

aktusai között, Unió-szerte egyszerűsítik, ésszerűsítik és megerősítik a védelemre vonatkozó anyagi 

és eljárási szabályokat, valamint kellően átgondolt és megalapozott első fokú döntéseket 

eredményeznek, ezáltal megakadályozzák a visszaéléseket és fokozzák a menedékjogi eljárás 

hatékonyságát.

2009 decemberében a Tanács és az Európai Parlament megállapodásra jutott az Európai 

Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) Máltán való létrehozásáról. Ez a hivatal egy olyan uniós 

operatív ügynökség lesz, amely koordinálja és erősíti a tagállamok közötti menekültügyi 

együttműködést, és amely támogatja a tagállamokat a következetesebb és igazságosabb 

menekültügyi politika végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben.

Az EU ezenfelül a menekültügy külső dimenziójának továbbfejlesztésére irányuló intézkedéseket is 

hozott. E politikák általános célja a menekültek védelmének megerősítése nemcsak az Unión belül, 

hanem Unión kívüli országokban is, melyek világszerte a menekültek nagy többségét fogadják be. 

2009 szeptemberében a Bizottság egy közös uniós menekült-letelepítési program létrehozásáról 

szóló javaslatot terjesztett elő, melynek célja az Unióban való letelepítés továbbfejlesztése és ezáltal 

a nagyszámú menekültet befogadó, nem uniós országokkal való szolidaritás növelése.

A Stockholmi Program megerősítette a közös és szolidáris védelmi terület létrehozására irányuló 

célkitűzést, amely terület alapja a közös menekültügyi eljárás és a nemzetközi védelemben 

részesülők egységes jogállása. Megerősítette a közös európai menekültügyi rendszer 2012-re való 

kiteljesítésére, a tagállamokkal való nagyobb fokú harmonizáció – további jogszabályi

harmonizáció és fokozott gyakorlati együttműködés révén történő – megvalósítására, valamint a 

tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás növelésére irányuló szakpolitikai célkitűzést.

Sürgette továbbá a nem uniós országok iránti szolidaritás növelését ezen országok migrációs 

áramlások és elhúzódó menekültügyi helyzetek kezelésével kapcsolatos kapacitása kiépítésének 

előmozdítása és segítése céljából.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 94
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

Az EU – a 2009–2010-es időszakban 70 millió EUR összköltségvetéssel – további pénzügyi 

támogatást nyújtott a nem uniós országoknak a migrációs és menekültügyi tematikus program 

(2007-2013)1 keretében. Ez a program az alábbi területekkel kapcsolatos tevékenységek széles körét 

foglalja magában: migráció és fejlesztés, munkaerő-migráció, menekültügy és a menekültek 

védelme, embercsempészet és -kereskedelem, valamint az illegális bevándorlás.

Ennek keretében az EU számos projektet támogatott az alábbiak céljából: az agyelszívás 

megelőzése (a körkörös migrációs rendszerek támogatása Ghánában), az illegális migráció 

megakadályozása, illetve az attól való elriasztás (Nyugat-Afrikában a régióközi együttműködés 

előmozdítását célzó „Seahorse” együttműködési központok felállítása; hálózatépítő bevándorlási 

hatóságok; technikai segítségnyújtás a MIEUX program keretében a nem uniós országoknak az 

illegális migráció megelőzésében és kezelésében való segítése céljából), közös fejlesztési 

intézkedések előmozdítása (többek között az EU és az ENSZ migrációval és fejlesztéssel 

kapcsolatos közös kezdeményezése, vállalkozások létrehozása Marokkóban az Európában élő 

marokkói diaszpóra által, az Olaszországban élő szenegáli migránsok származási országukban 

megvalósítandó beruházásainak támogatása), a migránsok megtakarításának biztonságos módon és 

a legalacsonyabb költséggel való átutalásának támogatása (több projekt a szubszaharai országokból 

származó bevándorlók egyesületei azon kapacitásának növelésére, hogy aktívan támogassák 

származási országuk fejlődését, valamint hogy lehetővé tegyék a mikrofinanszírozási intézmények

részére a migránsok átutalásainak megkönnyítését). Ezenfelül a földrajzi eszközök keretében is 

jelenős finanszírozás lett betervezve a migrációval kapcsolatos jövőbeli tevékenységekre.

4.17. Emberkereskedelem

Az EU emberkereskedelemmel kapcsolatos politikája számára a keretet a Bizottság „Az 

emberkereskedelem elleni küzdelem – integrált megközelítés és cselekvési tervjavaslat” című 

közleménye (2005. október), valamint a Tanács által ezt követően, a szabadság, a biztonság és a jog 

Európai Unión belüli megerősítését célul kitűző hágai programmal összhangban elfogadott, az 

emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, 

normákról és eljárásokról szóló uniós cselekvési terv (2005. december)2 biztosítja. Az ezt követő 

Stockholmi Program tovább ésszerűsíti az emberkereskedelemmel kapcsolatos uniós fellépéseket, 

többek között az emberkereskedelem elleni koordinátor tisztségének létrehozása révén.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:EN:NOT
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Az emberkereskedelemre vonatkozó uniós jogi keret korszerűsítése céljából a Bizottság 2009 

márciusában az emberkereskedelem elleni küzdelemről és a sértettek védelméről szóló új 

kerethatározatra tett javaslatot.

Az uniós szakpolitikai keret az emberkereskedelem multidiszciplináris megközelítése mellett érvel, 

amely a bűnüldözési stratégiák mellett a megelőzési és a sértettek támogatására szolgáló 

intézkedések széles skáláját is magában foglalja. A stratégiát emberi jogokon alapuló megközelítés 

támasztja alá, amely középpontba állítja a sértettek jogait, és figyelembe veszi az egyes konkrét 

csoportokat – így például a nőket és a gyermekeket, valamint a bármilyen alapon 

megkülönböztetést elszenvedő személyeket, például a kisebbséghez tartozó személyeket és a 

bennszülött csoportokhoz tartozókat – érintő további kihívásokat. Ezenkívül a nemekkel, valamint a 

gyermekek jogaival kapcsolatos európai uniós politikák szintén kiemelten foglalkoznak a nők és a 

gyermekek kereskedelme elleni küzdelemmel.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem több, az európai szomszédságpolitika keretében elfogadott 

kétoldalú cselekvési tervben, továbbá a Nyugat-Balkán országaira vonatkozó stabilizációs és 

társulási megállapodásokban is szerepel. A nem uniós országokkal folytatott politikai párbeszéd –

különösen az emberi jogi párbeszédek és konzultációk – során is foglalkoznak az 

emberkereskedelem kérdésével.

Az EU támogatja az e területtel kapcsolatos nemzetközi erőfeszítéseket, és a különböző ENSZ-

fórumokon szót emel az emberkereskedelemmel kapcsolatos megelőzés, a sértettek védelme, a 

részükre nyújtott segítség, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelmet szolgáló jogi keret 

létrehozása, szakpolitika kialakítása, bűnüldözés, nemzetközi együttműködés és koordináció 

mellett. Ezzel kapcsolatban a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló ENSZ-

egyezmény 2000-ben, Palermóban aláírt 1. kiegészítő jegyzőkönyve az egyik fő referencia.
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2009-ben különleges figyelmet szenteltek az emberkereskedelem külső dimenziójának 

megerősítésére1. 2009 decemberében a Tanács elfogadta „Az emberkereskedelem elleni fellépés 

uniós külső dimenziójának megerősítéséről: az emberkereskedelem elleni globális uniós fellépés 

felé” című intézkedésorientált dokumentumot2. A dokumentum az EU azon célkitűzését tükrözi, 

hogy megerősítse a nem uniós országokkal, régiókkal és szervezetekkel nemzetközi szinten 

folytatott együttműködésben és partnerségben való fellépéssel kapcsolatos szerepét és kapacitását a 

közös problémák kezelése és a közös politikai célok elérése érdekében. A dokumentum ajánlásokat 

is megfogalmaz az Európai Bizottság számára az együttműködés és a nem uniós országokra 

vonatkozó uniós fellépések koordinációjának elmélyítésére irányuló fellépéseivel, valamint az 

emberkereskedelem elleni nemzetközi szintű partnerségek kialakításával kapcsolatban.

A dokumentummal kapcsolatosan korábban elvégzett munka inspirációs forrásként szolgált a 

harmadik emberkereskedelem elleni európai nap alkalmával megrendezett miniszteri konferencia 

(2009. október 17.) következtetéseihez. Ennek az uniós miniszteri konferenciának mintegy hatszáz 

résztvevője volt uniós tagállamokból, tagjelölt országokból, azokból az országokból, amelyeknek 

kilátásuk van az európai uniós tagságra, továbbá sok más nem uniós országból, regionális és 

nemzetközi szervezetektől, nem kormányzati szervezetektől és uniós intézményektől illetve 

ügynökségektől. A konferenciát a svéd elnökség, az Európai Bizottság, az IOM (Nemzetközi 

Migrációs Szervezet) és egyéb partnerek közösen szervezték. A konferencia központi témáját az 

emberkereskedelem származási és tranzit országaival kialakított kapcsolatok és együttműködés 

képezte. A konferencián elfogadott nyilatkozat kiemelte az emberkereskedelem elleni küzdelem 

fontosságát és ajánlásokat fogalmazott meg a jövőbeli fellépésekre vonatkozóan.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” (2007–2013) 

általános program részét képező „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű új 

finanszírozási program egyik kiemelt területe. Az emberkereskedelemmel foglalkozó pályázati 

felhívás (4 millió EUR) kiírására 2010 első felében kerül sor.

  
1 További információk az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós 

politikáról: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/ 
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Az emberkereskedelem elleni küzdelem kiemelt fontosságú az EU nem uniós országokkal folytatott 

földrajzi és tematikus együttműködésében. Beépítették több országstratégiai dokumentumba, 

valamint nemzeti és regionális indikatív programba, például a dél- és délkelet-ázsiai országokban, 

ahol mindez tartós problémát jelent, országos és regionális szinten egyaránt. Pénzeszközök olyan 

finanszírozási eszközök mint a migrációs és menekültügyi tematikus program, a stabilitási eszköz, a 

„Befektetés az emberekbe” program és az EIDHR keretében is rendelkezésre állnak. 2008 elején a 

gyermekkereskedelem megakadályozásával és az ellene való küzdelemmel kapcsolatos civil 

társadalmi projekteket választottak ki a „Befektetés az emberekbe” program keretében történő 

finanszírozásra 15,2 millió EUR összköltségvetéssel. 2009 nyarán ajánlattételi felhívást tettek közzé 

a migrációs és menekültügyi tematikus program keretében, melynek az emberkereskedelem volt az 

egyik kiemelt területe (a pályázatok teljes keretösszege 70 millió EUR volt).

4.18. Rasszizmus, idegengyűlölet, megkülönböztetésmentesség és a sokszínűség tiszteletben 

tartása

Az EU – világszerte – továbbra is jelentős mértékben hozzájárult a megkülönböztetés, a rasszizmus 

és az idegengyűlölet elleni küzdelemhez. Az EU a rasszizmussal és az idegengyűlölettel 

kapcsolatos kérdéseket felvetette a nem uniós országokkal, például Oroszországgal és Kínával 

folytatott politikai párbeszéd során. Ezek a kérdések továbbra is az együttműködési stratégiák 

fontos részét képezik, például az európai szomszédságpolitika cselekvési tervei keretében a 

partnerországok elkötelezik magukat a megkülönböztetés valamennyi formája, a vallási 

türelmetlenség, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem mellett.

Az EU továbbra is egyesítette erőit regionális szervezetekkel, például az Európa Tanácshoz tartozó 

Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsággal (ECRI). Az EBESZ keretében az EU 

szorosan együttműködött a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem, a 

megkülönböztetésmentesség és a sokféleség tisztelete terén az EBESZ-ben részt vevő 56 állam által 

vállalt kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében.
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Az EU ezenfelül az ENSZ-szel is aktívan együttműködött a rasszizmus és a megkülönböztetés 

kérdésének kezelésében. Támogatta a rasszizmus, az idegengyűlölet és az ezekhez kapcsolódó 

intolerancia jelenkori formáival foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Githu Muigai megbízatásának 

meghosszabbítását. Ezenfelül az EU az EIDHR-en keresztül támogatta az ENSZ emberi jogi 

főbiztosát (OHCHR) az egyenlő bánásmóddal és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos 

meglévő nemzetközi normák, különösen a durbani nyilatkozat és cselekvési program, valamint a 

faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásában. A 

PROGRESS és az „Alapvető jogok és polgárság” programon keresztül az EU támogatást nyújtott az 

európai nem kormányzati szervezeteknek és más érdekelteknek a rasszizmus, az idegengyűlölet és a 

megkülönböztetés elleni küzdelem terén végzett munkájukhoz.

A durbani felülvizsgálati konferencia 2009 áprilisában Genfben került megrendezésre. Az EU 

konstruktívan hozzájárult a konferencia előkészítéséhez, különösen a konferencia 

záródokumentumának megfogalmazása tekintetében. A záródokumentumnak a felülvizsgálati 

konferencián részt vevő 182 ország általi, konszenzussal történő elfogadása megerősítette a 

rasszizmus és a megkülönböztetés elleni küzdelem iránti nemzetközi elkötelezettséget. Ez 

határozott válasznak tekinthető a némelyek által a konferencia céljainak eltérítésére tett 

szerencsétlen kísérletre, melyre az EU határozottan reagált, s melynek következtében néhány uniós 

tagállam kivonult a konferenciáról.

2009. október 14-én Brüsszelben a Bizottság az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatalával 

közösen „A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemmel kapcsolatos EU–ENSZ 

együttműködés megerősítése” címmel szakértői szemináriumot szervezett, melynek során a 

résztvevők a megkülönböztetés megnyilvánulásait és konkrét jeleit, valamint a 

megkülönböztetésnek az egyének életére kifejtett hatását vizsgálták; a megkülönböztetés elleni 

küzdelemmel kapcsolatos bevált gyakorlatokat és jogszabályokat valamennyi régióval megosztják.

A 2009-es emberi jogok napjának (december 10.) a megkülönböztetésmentesség volt a központi 

témája, a mottója pedig: „Válasszuk a sokszínűséget – vessünk véget a megkülönböztetésnek”. Az 

EU és az ENSZ „Partnerség egy jobb világért” című új kommunikációs kezdeményezése keretében 

az uniós küldöttségek és az ENSZ-irodák szemináriumokat, rendezvényeket, panelbeszélgetéseket, 

kiállításokat és filmvetítéseket szerveztek e napon.
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4.19. A kisebbségekhez tartozó személyek jogai

A kisebbségekhez tartozó személyek továbbra is komoly fenyegetéseknek, megkülönböztetésnek és 

rasszizmusnak vannak kitéve a világ minden táján, és gyakran ki vannak zárva a gazdasági, 

politikai, társadalmi és kulturális életben való teljes körű részvételből, amely elérhető a többségi 

csoportok számára abban az országban, illetve társadalomban, ahol élnek. A Lisszaboni 

Szerződéssel módosított Európai Unióról szóló szerződés egyértelműen kimondja, hogy a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogai azon értékek közé tartoznak, amelyeken az EU alapul és 

amelyeket érvényre juttat a világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban.

Nemzetközi szinten a nemzeti vagy etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek 

jogairól szóló nyilatkozat1 a fő referenciadokumentum a kisebbségekhez tartozó személyek jogaival 

kapcsolatban. Európában az Európa Tanács elfogadta a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezményt2 és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját3.

A roma közösség jelenleg Európa legnagyobb etnikai kisebbsége. A romákkal való egyenlő 

bánásmód előmozdítására irányuló intézkedések ezért különösen fontosak az EU számára, amely 

aktívan támogatja a roma, cigány és utazó közösséget szerte Európában4. A Tanács kérésére a 

Bizottság – az EU elnökségeivel együtt – 2009-ben létrehozta a roma integráció európai platformját 

mint a kormányzás egy új mechanizmusát. E platform keretében a kulcsszereplők – úgymint az 

uniós intézmények, a nemzeti kormányzatok, a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati 

szervezetek és a szakértők – együttműködnek egymással és stratégiai tanácsokat fogalmaznak meg 

a döntéshozók számára a romákkal kapcsolatos szempontoknak az európai és nemzeti politikákba 

való eredményes integrálásáról. A platform első ülésén, 2009 áprilisában Prágában, előterjesztették 

azt a 10 közös alapelvet, amelyet a romák integrációját célzó eredményes politikák kidolgozásakor 

figyelembe kell venni. A platform második ülésén, 2009 szeptemberében Brüsszelben, a romák 

oktatásának kérdésére összpontosítottak.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm
4 Az EU és a romák: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518
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Az EU számos szomszédja is a legkiszolgáltatottabbak közé tartozóként azonosította a 

kisebbségekhez tartozó személyeket. Továbbra is ebben az összefüggésben fogják értékelni a 

tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országok kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos intézkedéseit az 

elért eredményekről az Európai Bizottság által készített jelentésekben. Az EU a maga részéről 

célzott előcsatlakozási pénzügyi támogatást nyújtott a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országok 

számára annak érdekében, hogy segítse őket a szükséges – az uniós előírásokkal összhangban álló –

politikai, gazdasági és intézményi reformok bevezetésében. A kisebbségekhez tartozó személyeket 

célzó, támogatott projektek célja túlnyomóan a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és az 

életminőség javítása. Ezen országokban a társadalmi kohézió erősítése a hátrányos helyzetű 

személyek integrációját, a megkülönböztetés elleni küzdelmet és a humán tőke erősítését foglalja 

magában, mindenekelőtt az oktatási rendszerek reformja révén.

A kisebbségekkel kapcsolatos kérdések továbbra is fontos helyen állnak az EU-nak a tágabb 

világgal fennálló kapcsolataiban is. A vizsgált időszakban az EU felvetett a kisebbségekkel 

kapcsolatos kérdéseket a nem uniós országokkal – például Grúziával, Moldovával és az Orosz 

Föderációval – folytatott politikai párbeszédek során. A kisebbségekkel kapcsolatos kérdések az 

együttműködési stratégiáknak és a cselekvési terveknek is fontos részét képezik. Az EU 

Kolumbiára vonatkozó országstratégiai dokumentuma (2007–2013) például foglalkozik a 

kisebbségekhez tartozó személyek humanitárius és emberi jogi helyzetével, és kulcsprioritásai 

között szerepel a marginalizálódott polgároknak a helyi igazgatásba és a részvételi gazdaságba való 

bevonásán keresztüli békeépítés, valamint az emberi jogok, a jó kormányzás és a büntetlenség elleni 

harc előmozdítása. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartására való 

kifejezett utalás másik példája az Ukrajnára vonatkozó európai szomszédságpolitikai cselekvési 

terv.

Az EU aktívan együttműködött továbbá az ENSZ fórumaival a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogainak előmozdítása és védelme terén. Az ENSZ-folyamatok közé tartozik a kisebbségi 

kérdésekkel foglalkozó fórum, valamint a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó független szakértő 

munkája. Az EU továbbra is egyesítette erőit az e területen aktív egyéb nemzetközi szervezetekkel 

és multilaterális testületekkel, például az EBESZ-szel, különösen pedig a Nemzeti Kisebbségek 

Főbiztosával, az Európa Tanáccsal és a Világbankkal. 
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Ezenkívül az EU továbbra is igénybe vette a pénzügyi és technikai együttműködési eszközök széles 

skáláját, beleértve a kormányokkal való kétoldalú együttműködést és a civil társadalomnak nyújtott 

közvetlen támogatást, egymást kiegészítve és szinergiában tevékenykedve a kisebbségekhez tartozó 

személyek jogainak védelme és előmozdítása érdekében. E célból az EU kétoldalú 

együttműködésen keresztül támogatott olyan kormányzati programokat és politikákat, melyek a 

kisebbségekre irányultak vagy potenciális hatást gyakoroltak e területen. Az EU támogatta például a 

Burmából származó muzulmán kisebbségek elhúzódó bangladesi menekülthelyzetét célzó hosszú 

távú megoldásokat (Észak-Rakhine állam), valamint a Cox's Bazar körzet kiszolgáltatott népessége 

társadalmi kohéziójának a fokozását.

Az EU támogatta a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmén és előmozdításán 

fáradozó civil társadalmi szervezeteket is – különösen az EIDHR-en keresztül –, különösen abból a 

célból, hogy hozzájáruljon a megkülönböztetés elleni küzdelemhez, a kisebbségi közösségekből 

származó nőknek és férfiaknak a társadalmi, gazdasági és politikai életben való egyenlő részvétele 

védelmének és fejlesztésének előmozdításához az emberi jogok, a politikai pluralizmus és a 

demokratikus politikai részvétel erősítésének tágabb összefüggésében. Az EIDHR keretében 

támogattak például egy projektet a Kirgiz Köztársaságban, amelynek célja a kisebbségi 

csoportoknak az állami szervekkel és a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködésének, 

politikai képviseletének, helyi és nemzeti szintű politikai részvételének, valamint a demokratikus 

reformokba való bevonásának az erősítése volt. Egy másik példa az EU és az Európa Tanács 

„Kisebbségek Oroszországban: a nyelvek, a kultúra, a média és a civil társadalom fejlesztése” 

elnevezésű közös programja, melynek célja a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája Orosz Föderáció általi megerősítési folyamatának az elősegítése.

4.20. A fogyatékossággal élő személyek jogai

A fogyatékossággal élő személyek a becslések szerint a világ népességének 10 %-át teszik ki, és az 

emberek különböző csoportjait képviselik. Ide tartoznak olyan személyek, akik súlyos emberi jogi 

visszaéléseknek vannak kiszolgáltatva, és olyanok is, akiket a többségi társadalom kiközösített. A 

vizsgált időszakban az EU folytatta a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmére és 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseit.
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Azon elvet, miszerint a fogyatékossággal élők jogai emberi jogok, az ENSZ 48/96. sz. határozata 

állapította meg, és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2006. évi ENSZ-egyezmény 

(UNCRPD) erősítette meg. Az UNCRPD az első olyan jogilag kötelező erejű nemzetközi eszköz, 

amely minimumelőírásokat állapít meg a fogyatékossággal élő személyek polgári, politikai, 

szociális, gazdasági és kulturális jogai széles körének védelme érdekében, az egész világra érvényes 

jelleggel. Tartalmát tekintve az UNCRPD kiegészíti a meglévő nemzetközi emberi jogi 

egyezményeket. Nem ismer el új emberi jogokat a fogyatékossággal élő személyek tekintetében, 

hanem inkább pontosítja az államok/regionális integrációs szervezetek annak tiszteletben tartására 

és biztosítására vonatkozó kötelességeit és jogi kötelezettségeit, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek mindegyike egyenlően élhessen valamennyi emberi joggal. Az egyezmény ugyanakkor 

jelentős változást képvisel: a fogyatékosságot nemcsak szociális jóléti, hanem jogszabályi 

kérdésként is kezeli, elismerve azt, hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a 

fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az e személyek teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását korlátozó attitűdök, illetve környezet kölcsönhatásának a 

következménye. A politikai célok és kötelességek széles körét állapítja meg a részes államok 

tekintetében, melyek célja annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élő személyek minden 

emberi jogot és alapvető szabadságot gyakorolhassanak.

Az egyezményt fakultatív jegyzőkönyv egészíti ki, amely lehetővé teszi egyének vagy egyének 

csoportjai számára, hogy panaszt tegyenek a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó 

bizottságnál az egyezmény valamely részes állam általi, vélelmezett megsértése miatt. A fakultatív 

jegyzőkönyv vizsgálati eljárás lefolytatását is lehetővé teszi az említett bizottság számára az 

egyezmény valamely állam általi súlyos és szisztematikus megsértése esetén.

Az EU és minden tagállama aláírta már az UNCRPD-t, és közülük néhányan már meg is erősítették 

azt, míg mások esetében folyamatban van az Egyezmény megerősítése. Az Európai Bizottság 2008. 

augusztus 29-én elfogadta az ehhez szükséges javaslatokat. A Parlament 2009. április 24-én 

mindkét javaslatot jóváhagyta. A Tanács 2009. november 26-án meghozta az EU UNCRPD-hez 

való csatlakozásához szükséges intézkedéseket. A tanácsi határozatot a későbbiekben követni fogja 

a hivatalos megerősítő eszköznek az ENSZ-nél történő letétbe helyezése. Az EU-nak a fakultatív 

jegyzőkönyvhöz való csatlakozásához szükséges belső uniós eljárások folyamatban vannak. Az 

UNCRPD megkötése mérföldkövet jelent az EU számára, mivel ezzel első ízben válik egy átfogó 

emberi jogi ENSZ-egyezmény részesévé.
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Az EU folytatta az EU-n kívül a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmére és 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseit azáltal, hogy szisztematikusan bevont fogyatékossággal élő 

személyeket az EU által folytatott fejlesztési együttműködésbe. A Bizottság 2000 óta több mint 

kétszáznyolcvan olyan projektet támogatott hatvankilenc országban (több mint 145 millió euróval), 

melyek konkrétan a fogyatékossággal élő személyeket célozták. A fő támogatott tevékenységek 

közé tartoznak az alábbiak: kapacitásépítés, politikafejlesztés, közösségi alapú rehabilitáció, az 

emberi jogok előmozdítása, az intézményi elhelyezések számának csökkentése, a társadalmi 

befogadás és az adatgyűjtés javítása. Az UNCRPD-re figyelemmel a Bizottság az európai 

fogyatékosságügyi cselekvési tervről (2008–2009) szóló közleményében elkötelezte magát annak 

biztosítására, hogy az EU külkapcsolati vonatkozású politikáiban és programjaiban továbbra is 

ténylegesen foglalkoznak a fogyatékossággal élő személyek emberi jogaival.

4.21. Az őslakosokkal kapcsolatos kérdések

Az EU-nak az őslakos népekkel kapcsolatos tevékenységei alapját képező elvek az őslakos népek 

jogairól szóló 2007. évi ENSZ-nyilatkozattal összefüggésben értendők, amely előmozdítja az 

őslakos népek jogait és biztosítja azok folyamatos fejlesztését szerte a világon. Az Európai 

Bizottság egy belső mechanizmusa biztosítja a Bizottság különböző szolgálatai által az őslakos 

népekkel kapcsolatban végzett tevékenységek koordinálását, valamint az őslakos népekkel 

kapcsolatos kérdések fokozottabb előtérbe helyezését az EU fejlesztési menetrendjében1.

A világ őslakos népei nemzetközi napjának 1994-es létrehozása óta a külkapcsolatokért és az 

európai szomszédságpolitikáért felelős biztos szinte minden év augusztus 9-én nyilatkozatot tesz 

közzé a nemzetközi nap alkalmából. Ezenkívül az Unió küldöttségei az egész világon számos 

rendezvényt szerveznek augusztus 9-én vagy a körül, beleértve az őslakos népek vezetőivel való 

találkozókat, sajtókonferenciákat, sajtócikkek megjelentetését, valamint az EU által finanszírozott 

szemináriumokon való részvételt és projektek felkeresését.

  
1 További információk az EU őslakos népekkel kapcsolatos politikájáról:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm
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Az EU továbbra is aktívan részt vett az Egyesült Nemzetek Szervezetének az őslakos népekkel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó fórumain, és hozzájárult az őslakos népekkel foglalkozó ENSZ-
ügynökségek együttműködési munkájához. A nemzetközi folyamatok közé tartozik az őslakos 
népekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó állandó ENSZ-fórum, az őslakos népek jogaival 
foglalkozó szakértői mechanizmus, az ENSZ-nek az őslakos népek emberi jogainak és alapvető 
szabadságainak helyzetével foglalkozó különleges előadója, a Biológiai Sokféleség Egyezmény, az 
Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottsága, valamint a Sarkvidéki Tanács.

Az őslakos népekkel kapcsolatos kérdések változatlanul az EU fejlesztési együttműködési 
stratégiáinak fontos részét képezik, és ily módon növelik az őslakos népekkel kapcsolatos kérdések 
ismertségét. Az Európai Bizottság 2008-ban tanulmányt készített az őslakos népek jogai és a velük 
kapcsolatos kérdések előmozdításához nyújtott támogatásnak az EU által az afrikai, karibi és 
csendes-óceáni országokkal folytatott együttműködés keretei közé történő integrálásáról, suriname-i 
és kenyai esettanulmányokkal kiegészítve; a tanulmányban operatív ajánlásokat fogalmaztak meg 
az EU küldöttségei számára arra vonatkozóan, hogy miként integrálják az őslakos népekkel 
kapcsolatos kérdéseket a fejlesztési együttműködésbe. E tanulmány operatív következtetései az 
AKCS-országokban az őslakos népekkel folytatott uniós együttműködési eszköz tervezetének 
kidolgozását eredményezték, amely eszköz célja tanáccsal és segítséggel szolgálni az olyan 
országokba irányuló uniós küldöttségek számára, amelyekben az együttműködési tevékenységek 
őslakos népeket vagy azok területét/jogait érinthetik.

Az Európai Bizottság 2009 szeptemberében tanulmány készítésébe kezdett „A civil társadalom 
feltérképezése Ázsiában” címmel, melyben különös hangsúlyt helyezett Nepálra. A tanulmány 
tartalmazni fogja az őslakos népek szervezeteinek a civil társadalmon belüli szerepének az 
elemzését, valamint ajánlásokat fog megfogalmazni az Unió nepáli küldöttsége számára arra 
vonatkozóan, hogy miként vonják be az ilyen szervezeteket az uniós politikai párbeszédbe és 
programozási ciklusba.

Az EIDHR keretében az őslakos népek területén konkrét tevékenységek széles körének a 
végrehajtására van lehetőség ország-, transznacionális vagy regionális szinten. A vizsgált 
időszakban finanszírozott projektek a nemzetközi szervezetekre, a nem kormányzati szervezetekre 
és az őslakos népek szervezeteire irányultak, az alábbi célokkal:
a) az őslakos népek és képviselőik támogatása az őslakos népekkel kapcsolatos ENSZ-

folyamatokban való részvételben és azok nyomon követésében, valamint
b) az ILO 169. sz. egyezményének és az abban foglalt elveknek az előmozdítására irányuló civil 

társadalmi tevékenységek támogatása.
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Konkrét példaként megemlíthető az EIDHR által egy olyan projekthez nyújtott támogatás, melynek 

célja az őslakos népek kapacitásépítése volt az ENSZ-nél. Az őslakosok a saját jogaik legjobb 

előmozdítói, amennyiben megfelelő logisztika, dokumentáció és információ áll rendelkezésükre. 

Ebből kiindulva az EIDHR támogatja a doCip, a Genfben található, az Őslakos Népek 

Dokumentációs, Kutatási és Információs Központjának a tevékenységét. E hároméves projekt célja 

az őslakos népek jogaival foglalkozó különböző ENSZ-folyamatok hatékonyságának a növelése.
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5. Az Unió fellépései nemzetközi fórumokon

5.1 Az ENSZ Közgyűlésének 63. és 64. ülésszaka1

A 63. ülésszak során az ENSZ Közgyűlésének harmadik bizottsága (szociális, humanitárius és 

kulturális ügyek) 2008. október 8-tól november 26-ig ülésezett. A bizottság összesen 58 – az elmúlt 

évhez (63) képest némileg kevesebb – határozattervezetet vizsgált meg. Ezek közül 37-et 

konszenzussal fogadtak el. 2007-hez hasonlóan 21 határozat szavazással zárult, megerősítve, hogy 

bizonyos kérdésekben tartós véleménykülönbség áll fenn, ami a földrajzi csoportok között komoly 

gondolkodásbeli eltéréseket tükröz.

A harmadik bizottság munkájának eredménye az Unió és tagállamainak teljes sikerét mutatja.

Valamennyi kezdeményezésük sikeresnek bizonyult. Az Unió központi, döntő és látható szerepet 

játszott a tárgyalások és a viták során. A francia elnökség az Európai Unió nevében öt határozatot 

terjesztett elő. Más tagállamok nemzeti alapon további tíz határozatot nyújtottak be. Az Unió – két 

kérdés: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményről 

szóló határozat és a durbani felülvizsgálati konferenciát követő lépések kivételével – a legtöbb 

tárgyban képes volt megőrizni egységes álláspontját.

A három országspecifikus határozat közül kettőt az Európai Unió nyújtott be; ezek az emberi 

jogoknak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, illetve Burmában történő megsértését ítélik 

el (e határozatok közül az elsőt az EU Japánnal közösen terjesztette elő). Az Unió továbbá 

tevékenyen támogatta a Kanada által benyújtott, az iráni emberi jogi helyzetről szóló 

határozattervezetet. Sikeres volt az az Unió által kezdeményezett kampány, amely az érdemi döntést 

akadályozó indítványok ellen, valamint e három határozat támogatására irányult. A három 

határozatot elfogadták. Az Unió által beterjesztett határozatokat a plenáris ülésen nagy többséggel 

fogadták el (Burma – 80/25/45, KNDK – 94/22/63).

  
1 További információ az Európai Uniónak az ENSZ-szel kapcsolatos tevékenységéről: 

http://www.eu-un.europa.eu/
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Az Unió az ülésszak folyamán újólag megerősítette elkötelezettségét az LMBT (leszbikus, meleg, 

biszexuális és transznemű) személyek védelme iránt. 2008. december 18-án 66 állam nevében első 

alkalommal fogadtak el az ENSZ Közgyűlésén nyilatkozatot az emberi jogokról, a szexuális 

irányultságról és a nemi identitásról, amelyet valamennyi kontinensről több ország támogatott 

(Argentína, Brazília, Gabon, Hollandia, Horvátország, Japán és Norvégia) és amely a 

homoszexualitás büntethetőségének általános megszüntetésére szólított fel. Rama Yade, francia 

külügyi és az emberi jogokért felelős államtitkár és Maxime Verhagen, a holland külügyminiszter 

közösen látta el e történelmi jelentőségű szöveg előmozdítását szolgáló, New Yorkban megtartott 

rendezvény elnöki teendőit, melyen számos nem kormányzati szervezet és magas rangú személy 

vett részt.

Az Európai Unió kezdeményezésére egy régiókon átívelő, új határozatot fogadtak el a 

halálbüntetésről, megdöntve a földrajzi csoportok megkövesedett álláspontját és megerősítve a 

történelmi jelentőségű 2007-es szavazás eredményét; e kezdeményezés ellenzőinek száma 

jelentősen csökkent (kilenccel kevesebb állam). A szavazás eredménye (106 igen /46 nem /31 

tartózkodás) rávilágított, hogy egyre nagyobb támogatást élvez a halálbüntetés alkalmazására 

hirdetett moratórium bevezetése, és egyre szélesebb körben fogadják el azt az elvet, hogy a kérdést 

az ENSZ Közgyűlése rendszeres időközönként vizsgálja felül. Az Unió által képviselt nyitott 

megközelítés megkönnyítette azt, hogy a többi támogató valódi felelősséget vállaljon a 

folyamatban. A határozatot ellenző országokat azonban nem vezette a megegyezés irányába; ezek 

az országok – csakúgy, mint 2007-ben – blokkoló taktikához folyamodtak.

Az ENSZ Közgyűlésének 63. ülésszaka megerősítette a vallással és az emberi jogokkal kapcsolatos 

vita növekvő jelentőségét. Az Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) ebben az évben is fenntartotta a 

vallások becsmérlésére vonatkozó javaslatát. Az Unió által benyújtott, a valláson vagy 

meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről 

szóló határozatot konszenzussal elfogadták. A tárgyalások során az Unió sikerrel nyerte meg az 

államok támogatását egy olyan kompromisszumos szöveghez, amely egyensúlyt teremt egyrészt a 

véleménynyilvánítási szabadság, másrészt a vallási gyűlöletkeltés tilalma között.

Átütő sikert hozott a latin-amerikai és karibi országok csoportjával (GRULAC) közösen benyújtott, 

a gyermek jogairól szóló átfogó határozat. A szöveg fontos pontokat tartalmaz a gyermekmunkával 

kapcsolatosan. A határozat továbbá megújította az ENSZ-főtitkár fegyveres konfliktusokban érintett 

gyermekekkel foglalkozó különleges képviselőjének megbízatását.
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Az Emberi Jogi Tanács jelentésének elfogadása nehéz tárgyalásokat eredményezett. Hosszas 

megbeszéléseket követően a Közgyűlés általános bizottsága úgy határozott, hogy csak a jelentést 

továbbítják vizsgálat céljából a Közgyűlésnek, az ajánlásokat pedig kizárólag a harmadik 

bizottságban vitatják meg. Ez az ideiglenes intézményi megoldás nem megfelelő. Jól mutatja a 

Közgyűlés és a harmadik bizottság közötti kapcsolatok hiányosságait. Az Unió számára pedig ez 

jelenti az Emberi Jogi Tanács reformja kihívásainak egyikét.

A 19. programról szóló határozat elfogadása siker volt az Unió számára, amely – a hasonlóan 

gondolkodók támogatásával – sikeresen megvédte az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala és 

helyszíni tevékenységei függetlenségét. Nehézségeket okozott a durbani nyilatkozat és cselekvési 

program felülvizsgálatára vonatkozóan a végleges szövegben szereplő hivatkozás, mivel nem 

alakult ki konszenzus a tekintetben, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa hivatalának támogatnia 

kell-e a felülvizsgálati konferenciát és az azt követő intézkedéseket. Mivel a szöveg támogatóihoz 

való csatlakozásra csak annak elfogadásakor nyílt lehetőség, egyedüli uniós támogatói 

Franciaország (az EU akkori elnöksége) és Belgium (amely 2010. második felében adja az EU 

soros elnökségét, amikor a 19. program újra a harmadik bizottság napirendjére kerül) voltak.

Az emberi jogoknak a terrorizmus elleni küzdelem során történő tiszteletben tartásáról szóló 

határozat nehéz tárgyalásokat eredményezett, különösen a Biztonsági Tanács által elfogadott 

jegyzékek összeállítására vonatkozó eljárások kérdését illetően. A GRULAC-országok egyik 

prioritásáról, a migránsok védelméről szóló határozatot konszenzussal fogadták el.

Ezen ülésszak során javult a G77-ekkel és az el nem kötelezett országokkal a gazdasági, szociális és 

kulturális jogokról folytatott párbeszéd, továbbá elfogadásra került a gazdasági, szociális és 

kulturális jogokról szóló nemzetközi egységokmány fakultatív jegyzőkönyve, amely – Portugália 

előterjesztésére – egyedi panasztételi eljárást hozott létre. Az Unió támogatni tudta a fejlődéshez 

való jogról szóló határozatot, valamint az élelemhez való jogról szóló határozatot.

Előrelépést hoztak a durbani nyilatkozatot és cselekvési programot követő intézkedésekkel 

kapcsolatos tárgyalások. Az Unió azonban nem tudott közös álláspontot elfogadni a 

határozattervezet végleges szövegére vonatkozóan.
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Az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán a harmadik bizottság (szociális, humanitárius és kulturális 

ügyek) 2009. október 5-től november 24-ig ülésezett. Összesen 65 határozatot vizsgált meg.

A harmadik bizottságban az Európai Unió két tematikus határozatra (a latin-amerikai és karibi 

országokkal közösen benyújtott, a gyermekek jogairól szóló határozatra és a vallási 

türelmetlenségről szóló határozatra) és két országspecifikus emberi jogi témájú határozatra 

összpontosított (Burma (Mianmar) és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság). Az EU továbbá 

határozottan támogatta az iráni emberi jogi helyzetről szóló, Kanada által benyújtott határozat 

elfogadását, és tevékenyen részt vett a lobbi munkacsoportban. Valamennyi határozatot sikeresen 

elfogadták.

A gyermekek jogairól szóló átfogó határozattal kapcsolatos tárgyalások eredménye különösen 

örvendetes volt. 2001 óta először konszenzussal került sor a határozat elfogadására, amelyet 

rekordszámú, 138 ország támogatott. A valláson vagy meggyőződésen alapuló türelmetlenség és 

megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló, szavazás nélkül elfogadott 

határozatot szintén rekordszámú, 82 állam támogatta. Az országspecifikus határozatok az előző 

évhez képest több támogató szavazatot kaptak. Ebben az évben nem nyújtottak be érdemi döntést 

akadályozó indítványt.

Az EU egésze – beleértve az egyes tagállamok kezdeményezéseit és néhány, más régióbeli 

országgal közösen támogatott kezdeményezést – 11 határozatot terjesztett elő a bizottságban, 

melyből hármat szavazással elfogadtak. Az uniós tagállamok valamennyi nemzeti kezdeményezését 

sikeresen elfogadták, többek között az alábbiakat: „Bűnmegelőzés” (IT), „Nők elleni erőszak” 

(NL/FR), CEDAW (FI), „Kínzás” (DK), „Nemzetközi emberi jogi egyezségokmányok” (FI), 

„Egyezmény az erőszakos eltűnésekről” (FR/Argentína) és „Nemzeti emberi jogi intézmények” 

(DE). A nők elleni erőszakról szóló határozat módosítására irányuló kísérletet sikeresen 

meghiúsították, amit követően a határozatot szavazás nélkül elfogadták. A nemzetközi 

egyezségokmányról szóló határozaton azonban módosításokat eszközöltek a bizottságban és a 

plenáris ülésen, és szavaztak is róla.
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A korábbi évekhez hasonlóan az Unió ellenezte a vallások becsmérléséről szóló határozatot. Az 

Unió hangsúlyozza, hogy a vallások becsmérlésének fogalma az emberi jogi párbeszéd 

összefüggésében nem releváns, mivel az emberi jogi szabályok egyéneket védelmeznek, nem elvont 

fogalmakat. Az Unió továbbá üdvözölte, hogy csökken a határozat mellett leadott szavazatok 

száma. A kultúrák és vallások közötti párbeszédről szóló határozat elfogadásakor az EU közös 

álláspont-indoklást adott ki, amelyből egyértelműen kiderült, hogy az EU a párbeszédet egyéneket, 

nem pedig fogalmakat vagy államokat érintő kérdésnek tekinti, és hogy a vallások közötti párbeszéd 

egy sokkal tágabb kultúrák közötti párbeszéd részét képezi, mivel a vallás vagy meggyőződés nem 

az identitás egyedüli forrása. Ezen túlmenően az Unió – válaszul néhány tagállamnak az eljárások 

korlátozására és aláásására tett erőfeszítéseire – támogatását fejezte ki az emberi jogi különleges 

eljárások függetlensége iránt, és ennek keretében szavazást kért a terrorizmus elleni küzdelem során 

az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges 

előadó jelentésére való hivatkozásokról.

5.2 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa

2008 szeptemberében került sor az Emberi Jogi Tanács kilencedik rendes ülésszakára. Ennek során 

24 határozatot fogadtak el, ezek közül hármat szavazással. Az ülésszak folyamán a konszenzus volt 

a meghatározó, de szavaztak Kuba hagyományos, a nemzetközi szolidaritásról és a 

kényszerintézkedésekről szóló határozatairól, valamint a Pakisztán által az Iszlám Konferencia 

Szervezete és az Afrikai Csoport nevében benyújtott, a megszállt palesztin területekre való izraeli 

katonai behatolásokból eredő emberi jogi jogsértésekről szóló határozatról. Ezeket a határozatokat 

elfogadták annak ellenére, hogy az uniós tagállamok ellenük szavaztak.

Az ülésszak folyamán megbeszéléseket folytattak azon különleges eljárások megújításáról, amelyek 

célja bizonyos országokban az emberi jogi helyzet kezelése. Az öt érintett megbízatás közül négyet 

újítottak meg. A libériai megbízatást nem lehetett meghosszabbítani, mivel az ország ellenezte azt.

Az Unió francia elnökségének javaslatára elfogadtak egy rövid határozatot, amely az ENSZ Emberi 

Jogi Főbiztosának Hivatalán keresztül megvalósuló nyomon követést írt elő, továbbá a hivatalnak 

2009 szeptemberében jelentést kell benyújtania. Az alábbi megbízatásokat újították meg: Burundi, 

Kambodzsa, Haiti (kivételesen két évre) és Szudán (hat hónapra). A megbeszélések megerősítették, 

hogy egyes államok (különösen az Afrikai Csoport) ellenzi az országspecifikus megbízatások 

fenntartását. E négy országspecifikus megbízatás folytatása ezért a tárgyalások során – különösen a 

fogadó országokkal folytatott tárgyalásokon – döntő szerepet játszó Unió sikereként könyvelhető el.
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Az ülésszak során a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az ezekhez 

kapcsolódó intolerancia jelenkori formáival foglalkozó különleges előadóval folytatott interaktív 

párbeszéd élénk vitát eredményezett, különösen az Iszlám Konferencia Szervezete és az Afrikai 

Csoport azon javaslata tekintetében, amely a vallások becsmérlése elleni küzdelem további 

normáinak bevezetését irányozta elő. Franciaország (az EU nevében) és Chile (a GRULAC 

nevében) üdvözölte az új különleges előadó arra irányuló kísérleteit, hogy a problémát a nemzeti, 

faji és vallási gyűlöletkeltés kérdése irányába mozdítsa el. A megbeszélések azonban nem vezettek 

konszenzusra e kérdésben, az Uniónak ezért ébernek kell maradnia e tekintetben. A nehéz helyzet 

ellenére a francia elnökség minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy megfelelően 

előkészítse a durbani felülvizsgálati konferenciát.

Az Emberi Jogi Tanács 8. rendkívüli ülésszakát (2008. november 28–december 1.) a Kongói 

Demokratikus Köztársaság keleti részén uralkodó emberi jogi helyzet kérdésének szentelte. Nehéz 

tárgyalásokat követően a rendkívüli ülésszakon jelentős és konkrét eredményeket tartalmazó 

határozat született, amely egyebek mellett több különleges előadó számára is előírja, hogy 2009 

márciusában tegyen jelentést az Emberi Jogi Tanácsnak a térségről. 

2008 december 12-én az Emberi Jogi Tanács emlékülést hívott össze az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata elfogadásának hatvanadik évfordulója alkalmából, amelyen részt vett az ENSZ 

főtitkára, valamint különböző nemzeti képviselők, így mintegy tizenöt miniszter is. A francia 

elnökséget támogatva több uniós tagállam felszólalt és megerősítette az emberi jogok egyetemes 

érvényét a relativizmus kísértéseivel szemben. Az Európai Bizottság küldötte említést tett azokról 

az eszközökről, amelyeket az Unió hozott létre annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsa az 

emberi jogokat.

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (CEDAW) 

2008. decemberi, 42. ülésszakán felmerült az a kérdés, hogy tanácsos-e az Emberi Jogi Tanácson 

belül létrehozni egy, a nőket hátrányosan megkülönböztető jogszabályokra vonatkozó új 

mechanizmust; ezt több állam is támogatta, köztük az EU tagállamai is.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 112
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

Az Emberi Jogi Tanács 9. rendkívüli ülésére 2009. január 9-én került sor, és az ülés középpontjában 

a Gázai övezetben az elmúlt hónapokban történt események álltak. Az ülésen elfogadott határozattal 

egy missziót hoztak létre az események emberi jogi szempontból történő kivizsgálására. Mivel a 

misszió megbízatása a szövegben nem volt kiegyensúlyozott, az Unió tartózkodott a szavazáson. Az 

Unió támogatta, hogy a konfliktusban részt vevő valamennyi fél magatartásának kivizsgálására 

irányuló megbízatás kiterjesztése érdekében Richard Goldstone bírót válasszák a misszió 

vezetőjévé.

Az Emberi Jogi Tanács „A globális gazdasági és pénzügyi válságok hatása az emberi jogok 

egyetemes megvalósítására és tényleges gyakorlására” témájú, tizedik rendkívüli ülésére 2009. 

február 20-án, pénteken került sor. Az Unió az év folyamán több nemzetközi fórumon is tevékenyen 

részt vett a válság és következményeinek kezelésében. Mivel azonban fontos, hogy az Emberi Jogi 

Tanács alapvető feladataira összpontosíthasson, az Unió úgy döntött, hogy a végső határozatra 

vonatkozó szavazáson tartózkodik.

Az Emberi Jogi Tanács 10. rendes ülésszakára 2009 márciusában került sor. A Cseh Köztársaság 

külügyminisztere, Karel Schwarzenberg az Unió képviseletében felszólalva részt vett az ülés magas 

szintű tanácskozásán. Az Emberi Jogi Tanács 36 határozatot fogadott el. Az Unió a legnagyobb 

figyelmet az Emberi Jogi Tanács különleges mechanizmusai munkájának védelmére, valamint az 

emberi jogi főbiztos független működésének támogatására fordította. Az Uniónak sikerült 

biztosítania a burmai (Mianmar) és a KNDK-beli megbízatás meghosszabbítását, de a kongói 

demokratikus köztársasági megbízatás meghosszabbítására irányuló fokozott uniós törekvések 

ellenére ez utóbbit mások meghiúsították. A szomáliai megbízatást azonban ideiglenesen hat 

hónapra meghosszabbították. Bár az Unió ellenezte, az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosa Hivatalának 

függetlenségét korlátozó határozatot, továbbá az emberi jogok szempontjából káros fogalmakat –

pl. a vallások becsmérlésének fogalmát – előmozdító határozatokat is elfogadták. Akadályok nélkül 

került sor a gyermekek jogairól szóló egyezmény és annak fakultatív jegyzőkönyvei jogállásáról 

szóló határozat elfogadására, amely az első tematikus kezdeményezés a két csoport, az EU és a 

GRULAC azon döntését követően, hogy az átfogó határozatokat csak négyévente ismétlik meg (és 

nem minden évben).
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A 2009. tavaszi, aggodalomra okot adó Srí Lanka-i fejlemények fényében az Unió tevékenyen 

támogatta az Emberi Jogi Tanács 11., az ország emberi jogi helyzetével foglalkozó rendkívüli 

ülésének megrendezését (2009. május 26–27.). Az ülésen előterjesztett határozat szövege azonban 

sajnálatos módon nem értékelte elégségesen az emberi jogi helyzetet és nem tartalmazott eléggé 

szigorú nyomon követési intézkedéseket ahhoz, hogy az Unió azt támogatni tudja.

Az Emberi Jogi Tanács 11. rendes ülésszakára 2009. június 2. és 18. között került sor. Tizenegy 

határozatot fogadtak el és egy döntést hoztak. Ezen ülésszak során az Unió fő célja annak 

biztosítása volt, hogy a szudáni emberi jogi helyzet továbbra is figyelmet kapjon. Az Emberi Jogi 

Tanács határozatot fogadott el a szudáni emberi jogi helyzettel foglalkozó független szakértő 

megbízatásáról, amely felváltja a különleges előadó megbízatását. Bár az Unió ellenezte, több 

határozatot fogadtak el olyan fogalmakról, amelyeket az Unió nem ismer el. Ezek közül az első a 

békéhez való jogra vonatkozó kubai kezdeményezés volt, a második a külföldi adósságállománynak 

az alapvető emberi jogok gyakorlására kifejtett hatásával kapcsolatos kezdeményezés. Emellett az 

Emberi Jogi Tanács szeptemberi ülésszakára halasztották a különleges eljárások megerősítéséről 

szóló, ellentmondásos szövegek kérdését, valamint a hagyományos értékekről szóló orosz 

kezdeményezést.

Az Emberi Jogi Tanács szervezeti kérdésekkel foglalkozó, 2009. június 19-i ülésén Alex Van 

Meeuwen belga nagykövetet harmadik ciklusban is az EJT elnökévé nevezték ki, valamint 

kinevezték a vezetőséget is, melyben Szlovénia (kelet-európai csoport), Egyiptom (afrikai csoport) 

Chile (latin-amerikai és karibi országok csoportja) és Indonézia (ázsiai csoport) képviselője kapott 

helyet.

Az Emberi Jogi Tanács 12. rendes ülésszakán (2009. szeptember 14–október 2.) 28 határozatot 

fogadtak el. Az ülésszak több pozitív eredményt hozott az Európai Unió számára. Az Unió által 

előterjesztett, Daw Aung San Suu Kyi-ról és más burmai (Mianmar) politikai foglyokról szóló 

határozatot konszenzussal fogadták el. Ezen túlmenően megújították a Szomáliára és Kambodzsára 

vonatkozó, földrajzi különleges eljárásokkal kapcsolatos megbízatásokat, és fenntartották a burundi 

megbízatást. Konszenzusos határozatot fogadtak el a véleménynyilvánítás szabadságáról, továbbá 

az Unió támogatta az átmeneti igazságszolgáltatásról és az igazságszolgáltatás függetlenségéről 

szóló határozatokat.
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Az Emberi Jogi Tanácsban a kérdésről szóló határozat elfogadásával bevezethető lenne a 

hagyományos értékek fogalma, bár az Európai Unióhoz hasonlóan a nyugat-európai és egyéb 

államok csoportjának és az afrikai államok csoportjának sok tagja adott hangot fenntartásainak. Az 

EU hangsúlyozta, hogy a határozatot és e fogalmat nem szabad az emberi jogok egyetemes voltának 

aláásására használni.

A Közel-Kelettel foglalkozó megbeszélések középpontjában a Gázai övezetben működő tényfeltáró

bizottság jelentéséről (a Goldstone-jelentésről) tartott beszámoló, valamint a jelentést követő 

lehetséges lépésekről folytatott tárgyalások álltak. Az Unió pozitívan együttműködött a Palesztin 

Hatósággal az ülésszak lehetséges kimenetelét illetően, mielőtt visszavonták a határozatot, amelyet 

röviddel ezután egy rendkívüli ülésen ismét beterjesztettek.

Az Emberi Jogi Tanács 12. rendkívüli ülésszakára a palesztin küldöttség kezdeményezésére 2009. 

október 15–16-án került sor. Az „Emberi jogi helyzet a megszállt palesztin területeken és Kelet-

Jeruzsálemben” elnevezésű ülésszak elsősorban a Richard Goldstone bíró által vezetett, a Gázai 

övezetben történt események feltárásával megbízott misszió jelentésével és ajánlásaival 

foglalkozott. Az EU tevékenyen részt vett az ülésszak kimeneteléről folytatott tárgyalásokon, de 

nem tudta támogatni a határozatot, mivel az általa javasolt módosítások nem kerültek bele a 

szövegbe.

Az EU továbbra is támogatta az emberi jogi főbiztos hivatalának munkáját, egyrészt rendszeres 

ülésekkel, másrészt ismét hangsúlyozva a főbiztos és hivatala további függetlensége melletti 

elkötelezettségét.

Egyetemes időszakos felülvizsgálat

Az Unió folyamatosan arra törekszik, hogy megóvja az egyetemes időszakos felülvizsgálati (UPR) 

eljárást a hitelessége aláásására törekvő kísérletektől, továbbá hogy biztosítsa, hogy a nem 

kormányzati szervezetek továbbra is részt vehessenek abban.
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Az egyetemes időszakos felülvizsgálat harmadik ülésszaka (2008. december 1–15.) 16 ország, 

köztük Burundi, Izrael, az Egyesült Arab Emírségek, Üzbegisztán, Türkmenisztán és Luxemburg 

vizsgálatára biztosított lehetőséget. Az ülésszakról elmondható, hogy az államok szélesebb körben 

vettek részt az eljárásban, pontosabb és célzottabb ajánlások születtek, valamint a vizsgált 

államoktól magas szintű küldöttségek érkeztek; mindez megmutatta, hogy a legtöbb ország 

komolyan veszi az eljárást. Egyes jelentések elfogadása azonban nehézségekbe ütközött, különösen 

Burundi és Üzbegisztán esetében, mely országok megkísérelték megváltoztatni a jelentés 

ajánlásokat tartalmazó részének hagyományos szerkezetét; ez az érintett országok álláspontja 

tekintetében zavart és félreérthetőséget okozhatott volna. Az uniós tagállamok esetében az 

ülésszakon megerősítésre került az UPR érvényessége.

2009 februárjában és májusában az egyetemes időszakos felülvizsgálat két ülésszaka zajlott le. A 

többek között Kubát, Szaúd-Arábiát, Kínát, az Orosz Föderációt és Nigériát vizsgáló februári 

ülésszakot komoly eljárási akadályok és a folyamat manipulálására irányuló erőfeszítések 

hátráltatták. Az Emberi Jogi Tanács elnöke semmilyen megoldásról sem tudott megállapodást elérni 

az államok körében.

5.3 Európa Tanács

Az Európai Unió és az Európa Tanács közötti együttműködés továbbra is kedvezően alakult, 

fokozódott a párbeszéd és megerősödtek a kapcsolatok, többek között az emberi jogok területén1.

Az EU elnöksége, a Bizottság, az Európa Tanács Főtitkársága és az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának elnöke között 2009. május 11. és 2009. október 27. között négyoldalú találkozókra 

került sor. A résztvevők üdvözölték az EU és az Európa Tanács által 2007-ben aláírt 

szándéknyilatkozat sikeres végrehajtását, és megvitatták a demokratizálódás, az emberi jogok és a 

jogállamiság területén folytatott együttműködéshez kapcsolódó kérdéseket.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm
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Több magas rangú Európa tanácsi tisztviselő, így az Európa Tanács emberi jogi biztosa és az 

Emberi Jogok Európai Bírósága nyilvántartási hivatalának vezetője továbbra is rendszeresen 

meghívást kapott az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjainak üléseire. 2009 februárjában az 

Európa Tanács emberi jogi biztosa találkozott az akkori főképviselővel, Javier Solanával, hogy 

emberi jogi kérdéseket vitasson meg. Az Európa Tanács újonnan megválasztott főtitkára 2009 

októberében Brüsszelbe látogatott, és találkozott a Bizottság elnökével. Az Európai Bizottság több 

magas rangú tisztviselője látogatott Strasbourgba annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtson 

különböző uniós politikákról, a keleti partnerségi kezdeményezést is ideértve.

Az EU és az Európa Tanács közötti együttműködés napirendjén szereplő legfontosabb kérdések 

egyike az Unió csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez. Ennek előkészítése a 

Lisszaboni Szerződés megerősítését követően vette kezdetét. Az Unió határozottan támogatja az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, és elkötelezett az iránt, 

hogy hozzájáruljon annak hatékonyságához. Az EU e tekintetben teljes mértékben támogatja az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának jövőjéről szóló magas szintű konferencia keretében zajló 

interlakeni folyamatot.

Az Unió nagyra értékeli az Európa Tanács Velencei Bizottságának munkáját, és üdvözli a tanácsadó 

szerepet, amelyet a bizottság az Európa Tanács tagállamainak jogszabályai és az alapvető jogokra 

és szabadságokra vonatkozó európai előírások és normák összeegyeztethetőségének kérdésében tölt 

be.

Az EU megfelelő együttműködést folytat az Európa Tanács emberi jogi biztosával, különösen a 

konfliktust követő grúziai helyzet és a választások utáni moldovai helyzet tekintetében. Az Európa 

Tanács továbbá emberi jogi képzést nyújtott a grúziai uniós megfigyelő misszió számára.

Az Unió és az Európa Tanács folytatta a halálbüntetés általános eltörlésére irányuló, szoros 

együttműködését, amint azt a halálbüntetés elleni nemzetközi és európai nap alkalmából 2008. és 

2009. október 10-én kiadott együttes nyilatkozat is mutatja.

Az Unió a közös programok és tevékenységek finanszírozása révén továbbra is az Európa Tanács 

egyik fő támogatója. Az EU-ET szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelően az Unió a jövőben 

is szoros kapcsolatokat fog fenntartani az Európa Tanáccsal a közös érdekű területeken.
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5.4 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)

Az EU továbbra is támogatta az EBESZ azon erőfeszítéseit, hogy a három alábbi, úgynevezett 

„dimenzióján” keresztül növelje a biztonságot:

· politikai-katonai;

· gazdasági-környezetvédelmi; és

· emberi dimenzió.

A tárgyalt időszakban az Unió konstruktívan és érdemben vett részt az EBESZ keretében az 
európai biztonság jövőjéről folytatott párbeszédben, amely az EBESZ 2009-es napirendjének fő 
kérdése volt.1 Az Unió fontos szerepet játszott abban, hogy az EBESZ első informális miniszteri 
ülésén a görög elnökség sikeresen indította el az EBESZ megerősítésére és újjáélesztésére 
irányuló korfui folyamatot. Ennek célja az Oroszország és Grúzia közötti, 2008. augusztusi 
fegyveres konfliktus következtében az EBESZ-tagállamok között megrendült bizalom 
helyreállítása volt. Az athéni miniszteri konferencia (2009. december 1–2.) sikeresen zárult a 
korfui folyamatról szóló – az uniós célokkal összhangban álló – nyilatkozat és határozat 
elfogadásával; ezekben szilárd elköteleződés fogalmazódik meg az EBESZ keretében folytatott 
széles körű biztonsági párbeszéd előbbre vitele iránt, továbbá meghatározásra kerül a kazah 
elnökség (2010) alatti és az azt követő időszakra vonatkozó további lépéseket illető érdemi 
program.

Az Unió kiemelt jelentőséget tulajdonított a konfliktusok – többek között a Nemzeti 
Kisebbségek Főbiztosának Hivatala munkájával, valamint az EBESZ helyszíni missziói bizalom-
és demokráciaépítő munkájával történő – megelőzésének és rendezésének. Az Unió továbbra is
tevékenyen munkálkodott azon, hogy konszenzus szülessen az EBESZ érdemi grúziai 
jelenlétének helyreállításáról.

Az emberi dimenziót illetően az Unió továbbra is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
megőrizzék az EBESZ-intézmények, különösen a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának (ODIHR) függetlenségét. Az Unió következetesen felszólalt azon intézkedések 
mellett, amelyek célja, hogy az EBESZ-régióban kezeljék a média szabadságával kapcsolatos 
negatív fejleményeket, valamint az újságírókkal és emberijog-védőkkel szemben elkövetett 
támadásokat.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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Folytatódott az EBESZ-szel a rendszeres politikai párbeszéd mind miniszteri, mind nagyköveti 
szinten, továbbá az EBESZ főtitkára és a Politikai és Biztonsági Bizottság találkozója, valamint 
az EBESZ-intézmények képviselőinek a tanácsi munkacsoporti üléseken való részvétele révén.
2009 szeptemberében Javier Solana főképviselő személyes megbízottja látogatást tett az EBESZ-
nél annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtson az Unió emberi jogi politikájával és 
eszközeivel kapcsolatos fejleményekről.
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6. Országok, régiók és területek

6.1 Uniós tagjelölt országok és egyéb országok

Törökország

Az Unió a tárgyalási folyamat keretében, valamint a miniszterek és a politikai igazgatók rendszeres 

politikai párbeszédén keresztül továbbra is figyelemmel követi a helyzetet. A legutóbbi uniós 

helyzetértékelés a 2009. október 14-én kiadott, az elért eredményekről szóló bizottsági éves 

jelentésen alapul, amelyben a Bizottság némi előrelépésről számolt be, ugyanakkor több, további 

reformot igénylő, megoldatlan kérdést is azonosított.

2009-ben a török kormány demokratikus kezdeményezést indított, és ennek keretében nyitást tett 

lehetővé a kurd kérdésben. Ezt az Európai Unió Tanácsa 2009. december 8-án üdvözölte, és 

kijelentette, hogy e kezdeményezést konkrét intézkedéseknek kell követnie, amelyek számottevően 

javítják az ország délkeleti részének helyzetét azáltal, hogy garantálják a török állampolgárok 

számára a sokszínűség védelmét.

Az EU felkérte Törökországot arra, hogy gyorsítsa a reformok ütemét annak érdekében, hogy 

Törökország teljes mértékben megfeleljen a koppenhágai kritériumoknak. Kiemelte azokat a 

területeket, ahol előrelépésre van szükség, így a véleménynyilvánítás szabadságát, a 

sajtószabadságot, a vallásszabadságot, a tulajdonhoz való jog tiszteletben tartását, a szakszervezeti 

jogokat, a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, a katonaság civil felügyeletét, a nők és 

gyermekek jogait, a megkülönböztetés elleni küzdelmet és a nemek közötti egyenlőséget. Az Unió 

üdvözölte a kormány arra vonatkozó szándékát, hogy fokozza a kínzás és a bántalmazás – valamint 

ezek büntetlensége – elleni küzdelemmel kapcsolatos erőfeszítéseit.

Az EU–Törökország Társulási Tanács 2009. május 19-i ülésén az Unió a kérdések hasonló körét 

emelte ki, beleértve a nemzetközi emberi jogi jogszabályok betartását, valamint az emberi jogok és 

a szakszervezeti jogok előmozdítását és érvényre juttatását is. Az Unió továbbá kijelentette, hogy 

várakozással tekint az alkotmány régóta várt módosítása elé, amely több területen lehetővé tenné a 

további demokratizálódást, és az uniós normáknak megfelelően erősebb garanciákat nyújtana az 

alapvető szabadságokhoz.
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Az ország keleti és délkeleti részét illetően az EU üdvözölte a Délkelet-Anatólia Projekt 

véghezviteléről szóló határozatot, és hangsúlyozta az átfogó megközelítés jelentőségét a régiót 

érintő gazdasági és társadalmi nehézségek kezelése, továbbá annak érdekében, hogy a túlnyomóan 

kurd lakosság számára megteremtsék a jogaik és szabadságaik teljes mértékű gyakorlásához 

szükséges feltételeket. Előrelépés történt a kulturális jogok terén, különösen a kurd nyelvű országos 

televíziós csatorna létrehozásával, de még további jelentős erőfeszítésekre van szükség.

2009-ben Törökország összesen 567 millió EUR összegű előcsatlakozási pénzügyi támogatást 

kapott az előcsatlakozási támogatási eszközből (IPA) Ezen túlmenően Törökország részesült az IPA 

keretében folytatott regionális és horizontális programokból, amelyek támogatást nyújtottak a civil 

társadalom fejlődéséhez.

Nyugat-balkáni országok

Ezek az országok az uniós csatlakozás céljával igazodnak az Unió emberi jogi politikáihoz. A 

csatlakozásig a stabilizációs és társulási folyamat biztosítja a politikai keretet a Nyugat-Balkán 

számára, meghatározva a feltételeket, így a demokratikus elveknek, a jogállamiságnak, az emberi 

jogoknak, a kisebbséghez tartozók jogainak, az alapvető szabadságoknak, valamint a nemzetközi 

jog és a regionális együttműködés elveinek tiszteletben tartását. A stabilizációs és társulási folyamat 

középpontjában a stabilizációs és társulási megállapodások és az ideiglenes megállapodások állnak.

A demokratikus elvek és az emberi jogok védelme valamennyi megállapodás alapvető fontosságú 

elemei.

A legutóbbi uniós helyzetértékelés a 2009. október 14-én kiadott, az elért eredményekről szóló 

bizottsági éves jelentésein alapul, amelyekben a Bizottság különböző területeken előrelépésről 

számol be. A jelentés szerint a jogállamiság – különösen a korrupció és a szervezett bűnözés 

kérdése – továbbá az igazgatási kapacitások megerősítése jelenti a fő kihívást a Nyugat-Balkánon.

A véleménynyilvánítás szabadságával és a médiával kapcsolatos problémákat is sürgősen meg kell 

oldani.
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Az EU rendszeresen folytat megbeszéléseket a térség országaival emberi jogi kérdésekről. Az uniós 

támogatás az előcsatlakozási támogatási eszközön (IPA) keresztül történik1, és a további európai

integráció rövid és középtávú prioritásait célozza. Az unió három KBVP-műveletet folytat a 

térségben – kettőt Bosznia-Hercegovinában, egyet Koszovóban – valamint három EUKK-hivatalt 

működtet. Valamennyi művelet megbízatása hangsúlyozza az emberi jogokkal és a jogállamisággal 

kapcsolatos kérdések fontosságát.

A határokon átnyúló bűnözés és korrupció elleni küzdelemre, valamint a bűnüldözési és rendőrségi 

együttműködésre irányuló, a Regionális Együttműködési Tanácshoz kapcsolódó regionális 

kezdeményezések közül több is az emberi jogok tiszteletben tartásának erősítése érdekében 

munkálkodik. A stabilizációs és társulási folyamat feltételei közé tartozik a volt Jugoszláviával 

foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY) való teljes körű együttműködés, melynek 

célja a múltban elkövetett emberi jogi jogsértések kivizsgálásával a megbékélés elősegítése. Az 

Unió a menekülő vádlottak vagyoni eszközei befagyasztásának elrendelésével, valamint az ICTY 

által vád alá helyezett személyek számára az igazságszolgáltatás elkerülésében segítséget nyújtó 

személyekkel szembeni utazási tilalom elrendelésével támogatja az ICTY munkáját.

Az Európai Unió Tanácsa 2009. december 7-én hangsúlyozta, hogy valamennyi kisebbséget védeni 

kell, és arra ösztönözte a régió kormányait, hogy tegyék meg az e problémák kezeléséhez szükséges 

intézkedéseket. Általánosságban elmondható, hogy a roma kisebbség változatlanul nagyon nehéz 

körülmények között él és a megkülönböztetésük is fennáll.

Horvátország

A csatlakozási tárgyalások, valamint a stabilizációs és társulási folyamat keretében az Unió 

továbbra is szorosan nyomon követte az emberi jogi szabályoknak való megfelelést. A legutóbbi 

uniós helyzetértékelés a Bizottság elért eredményekről szóló, 2009. évi éves jelentésén alapul A 

jelentésben a Bizottság különböző területeken előrelépésről számol be, ugyanakkor hangsúlyozza, 

hogy az emberi jogok előmozdítását és érvényre juttatását gyakran korlátozzák az 

igazságszolgáltatás hiányosságai. 

  
1 HL L 210., 2006.7.31., 82. o. Összesen 6,3 milliárd eurót – 2010-ben 903 millió eurót –

különítettek el a nyugat-balkáni országok csatlakozása előkészítésének támogatására.
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2009. december 7-i ülésén az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy Horvátországnak 

fokoznia kell reform-erőfeszítéseit a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, biztosítania kell a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait – beleértve a menekültek hazatérését is –, valamint 

további erőfeszítéseket kell tennie a háborús bűncselekmények miatt indított bűnvádi eljárások 

terén, hogy meggyőző eredményeket tudjon felmutatni ezeken a területeken. A Tanács 

egyértelművé tette, hogy e reformok végrehajtása és valamennyi tárgyalási kritérium időben való 

teljesítése – és ezáltal a tagság követelményeinek való maradéktalan megfelelés, különösen az 

igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén – döntő jelentőségű Horvátország számára, ha 

teljesíteni kívánja azon célkitűzését, hogy 2010-ben lezárja a tárgyalásokat.

Az EU–Horvátország Társulási Tanács 2009. április 28-i, ötödik ülésén, valamint az EU–

Horvátország Stabilizációs és Társulási Bizottság 2009. december 9-i, ötödik ülésén az Unió 

hasonló üzeneteket fogalmazott meg, hangsúlyozva, hogy az emberi jogok védelme nagyrészt 

biztosított, de a végrehajtást tekintve még jelentős kihívásokkal kell szembenézni.

Az IPA-programok keretében biztosított pénzügyi támogatás 2009-ben 151 millió eurót tett ki. A 

támogatott területek közé tartozott az intézményépítés. Emellett Horvátország továbbra is 

részesedett a regionális és horizontális programokból. Az IPA keretében 2009-ben létrehoztak egy 

2,5 millió eurós támogatási rendszert a civil társadalom fejlesztésére.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

A 2001 áprilisában aláírt stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtása zökkenőmentesen 

folyik. Az országra vonatkozó, 2009-es bővítési stratégiájában és az elért eredményekről szóló 

jelentésében az Európai Bizottság megállapította, hogy az ország a tagsági kritériumok terén 

elégséges előrehaladást ért el ahhoz, hogy a Bizottság az uniós csatlakozási tárgyalások 

megkezdését javasolhassa. 2009. december 6–7-i ülésén a Tanács úgy döntött, hogy 2010 első 

felében visszatér a kérdésre.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megerősítette valamennyi fontosabb, az ENSZ keretében 

létrejött és egyéb nemzetközi emberi jogi egyezményt; ezek végrehajtását azonban még javítani 

kell. A szociálisan veszélyeztetett személyeket és kisebbségeket kedvezőtlenül érinti a jogi és 

pénzügyi keretek fragmentáltsága. A romák még mindig nehéz körülmények között élnek, és 

diszkrimináció sújtja őket.
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Az EU hangsúlyozta, hogy folytatni kell a reformütemtervet. Különösen szükség van további 

erőfeszítésekre a korrupció elleni küzdelem és az igazságszolgáltatás függetlenségének és 

pártatlanságának biztosítása terén. Az EU továbbá hangsúlyozta a közösségek közötti jó 

kapcsolatok fontosságát.

Az Európai Unió ezért a stabilizációs és társulási folyamat és a politikai párbeszéd keretében, a 

csatlakozási partnerség alapján és a Bizottság elért eredményekről szóló éves jelentése révén 

továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet.

A Stabilizációs és Társulási Tanács hatodik, 2009. július 27-i brüsszeli ülése áttekintette az uniós 

tagság politikai kritériumainak teljesítésével kapcsolatos legfontosabb fejleményeket. Az Unió 

üdvözölte az ODIHR azon megállapítását, miszerint az elnökválasztás és a helyhatósági választások 

(2009. március/április) lefolytatásának módja megfelelt a legtöbb nemzetközi előírásnak, és 

felszólított az ODIHR valamennyi ajánlásának teljes körű és mihamarabbi végrehajtására.

Az Unió üdvözölte az ohridi keretmegállapodás végrehajtásában elért eredményeket; e 

keretmegállapodás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság alkotmányos és jogrendjének szerves 

részét képezi. Az Unió hangsúlyozta, hogy további előrelépésre van szükség az etnikai közösségek 

integrációja és képviselete tekintetében. Továbbá üdvözölte az etnikai kisebbségek védelmére 

szakosodott ügynökség létrehozását. Végezetül az EU további erőfeszítésekre szólított fel annak 

érdekében, hogy a szólásszabadság – a médiában is – a gyakorlatban ténylegesen biztosítva legyen.

Az előcsatlakozási támogatási eszközből az ország számára kiosztott nemzeti támogatás 2009-ben 

81 millió eurót tett ki. A középpontban egyebek mellett az ohridi keretmegállapodás végrehajtása és 

az igazgatási kapacitás megerősítése és különösen a jogállamiság kérdése állt. Nagymértékű uniós 

pénzügyi támogatásban részesült a civil társadalom, beleértve a nemzeti civil társadalmi fórum 

létrehozásához, a civil társadalmi szervezetek kapacitásépítéséhez és a nem kormányzati 

szervezeteket támogató regionális központok létrehozásához nyújtott támogatást.
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Albánia

Az Albániával kötött stabilizációs és társulási megállapodást 2006. június 12-én írták alá, és 2009 

áprilisában lépett hatályba. A Stabilizációs és Társulási Tanács ezért 2009. május 18-án ülésezett 

első alkalommal. Legfőbb célja az ország uniós közeledésében elért eredmények áttekintése volt.

Az emberi jogok és a kisebbségek védelme kérdésében az Unió arra ösztönözte Albániát, hogy 

jogalkotási keretének felhasználásával teljesítse kötelezettségvállalásait.

Albánia 2009 áprilisában benyújtotta uniós csatlakozási kérelmét. A Bizottság az Európai Unió 

Tanácsának 2009. novemberi határozatát követően megkezdte az Albánia csatlakozására vonatkozó 

vélemény előkészítését.

A 2009. június 28-i általános választásokat követően az Unió megállapította, hogy a választások 

során a legtöbb EBESZ-kötelezettségvállalás teljesült, azonban további erőfeszítésekre van szükség 

a feltárt hiányosságok orvoslásához. A legnagyobb ellenzéki párt úgy döntött, hogy a szeptember 7-

i első ülésszaktól kezdődően bojkottálja az új parlamentet. Az Unió azóta folyamatosan nyomon 

követi a helyzetet.

Az Unió továbbra is figyelemmel kíséri az albániai emberi jogi helyzetet, különösen a szociálisan 
veszélyeztetett csoportok és a kisebbségek helyzetét. Mindezt a stabilizációs és társulási folyamat 
keretében, az európai partnerség alapján és az elért eredményekről szóló éves jelentés révén teszi.
Általánosságban elmondható, hogy Albánia a legtöbb fontos nemzetközi emberi jogi egyezményt 
megerősítette, végrehajtásukat azonban még javítani kell. A véleménynyilvánítási szabadságot 
garantálja az alkotmány, de számos médiaorgánum politikai érdekeknek van alávetve. A szociálisan 
veszélyeztetett személyeket és kisebbségeket kedvezőtlenül érinti a jogi és pénzügyi keretek 
fragmentáltsága. A romák még mindig nehéz körülmények között élnek, és diszkrimináció sújtja 
őket.

2009. február 13-i nyilatkozatában az Unió hangot adott Albánia „átvilágítási törvényével” és annak 
az igazságszolgáltatás függetlenségére gyakorolt következményeivel kapcsolatos aggályainak.
Felszólította Albánia kormányát, hogy biztosítsa valamennyi alkotmányos intézmény 
függetlenségét.

Az IPA keretében Albánia 2009-ben összesen 81,2 millió EUR támogatás kapott. A támogatás 
egyebek mellett a bel- és igazságügy, az igazgatási kapacitásépítés és a demokratikus stabilizáció 
területére irányult.
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Bosznia-Hercegovina

Az EU 2008. június 16-án stabilizációs és társulási megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával.

Azóta azonban a fokozódó nacionalista retorika és a 2010. októberi választásokat megelőző 

kampány hatására, valamint az állami intézmények működésének akadályozása miatt romlott a 

politikai helyzet. 2009 őszén az EU és az Egyesült Államok közösen az alkotmány reformjával 

kapcsolatos politikai megállapodás elősegítését célzó, magas szintű kezdeményezést indítottak, 

melynek keretében összhangba hoznák a jelenlegi alkotmányos berendezkedést az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel (EJEE), amely a stabilizációs és 

társulási megállapodás és az ideiglenes megállapodás szerint is kötelezettségnek minősül.

Tekintettel azonban az alkotmány módosításához elengedhetetlen jogi lépések meghozatalához 

szükséges időre, nem valószínű, hogy időben sor kerül a módosításokra, amelyek biztosítanák, hogy 

a 2010-es választások az EJEE-vel összhangban álljanak.

Az EU a stabilizációs és társulási folyamat keretében, az európai partnerség alapján és a Bizottság 
elért eredményekről szóló éves jelentése révén továbbra is figyelemmel kísérte az emberi jogi 
helyzetet, és különösen a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a kisebbségek helyzetét. Az EU 
változatlanul további előrehaladást sürgetett az emberi jogok állami intézmények általi hatékony 
nyomon követése, valamint a vonatkozó bírósági határozatok végrehajtása terén. Megállapította 
továbbá, hogy a romákat célzó stratégia végrehajtásához rendelkezésre álló növekvő pénzügyi 
források ellenére e kisebbség továbbra is nagyon nehéz körülmények között él és továbbra is 
diszkrimináció sújtja őket.

A bosznia-hercegovinai EUKK folytatta az emberi jogok általános érvényesítésével kapcsolatos 
koherens és egységes megközelítés előmozdítását. Más nemzetközi szereplőkkel együttműködésben 
hatékonyan támogatta a bosznia-hercegovinai hatóságokat a megkülönböztetés tilalmáról szóló 
törvény megszövegezésében. Ehhez hasonlóan központi szerepet játszott a jogállamiság területét 
érintő reformok támogatásában.

Mindkét bosznia-hercegovinai KBVP-misszió – azaz az Európai Unió Rendőri Missziója (EUPM) 
és az ALTHEA-művelet (EU vezette haderő 2007 óta) – támogatást nyújtott a jogállamisághoz és a 
stabil és biztonságos környezethez. 

Az EU a 2009-es IPA-program keretében 89,1 millió EUR összegű támogatást nyújtott. A 
segítségnyújtás főbb területei közé tartozott a közigazgatás, az alkotmányreform és a jogállamiság.
3 millió eurót biztosítottak a civil társadalom fejlesztésének támogatásához.
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Montenegró

Az EU 2007 októberében stabilizációs és társulási megállapodást írt alá Montenegróval, amely 

várhatóan 2010 első felében lép hatályba. Ezt követően 2008. december 15-én Montenegró 

benyújtotta európai uniós tagság iránti kérelmét, a Bizottság jelenleg dolgozza ki a kérelemre 

vonatkozó véleményét.

A koppenhágai kritériumok és a stabilizációs és társulási folyamat feltételeivel összhangban az 

Unió továbbra is nyomon követte a montenegrói emberi jogi helyzetet, különösen a szociálisan 

veszélyeztetett csoportok és a kisebbségek helyzetét.

2009-ben az Unió megállapította, hogy további előrelépés történt e területen, és Montenegró 

nagyrészt megfelel az európai normáknak. A 2007. októberi alkotmány az emberi jogok és 

szabadságok – és ezen belül a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – magas szintű védelmét 

biztosítja, a végrehajtást azonban még javítani kell. Főképpen, nem került még sor a kisebbségek 

jogairól és szabadságairól szóló törvény és az alkotmány összehangolására. Annak ellenére, hogy 

sor került bizonyos intézkedésekre, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, valamint a 

roma, askali és egyiptomi lakosság gazdasági és társadalmi helyzete továbbra is komoly 

aggodalomra ad okot, mivel változatlanul nagyon nehéz körülmények között élnek és a 

megkülönböztetésük is fennáll.

Az EU felszólította Montenegrót a jogállamiság megszilárdítására, az igazságszolgáltatás 

függetlenségét is beleértve, továbbá hogy mutasson fel tartós eredményeket a szervezett bűnözés és 

a korrupció elleni küzdelemben. Konkrétabban a kínzás és a bántalmazás, a börtönrendszer, 

valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén a jogszabályok végrehajtásának 

javítására irányuló, további erőfeszítésekre szólított fel. Felvetette továbbá, hogy még több 

erőfeszítésre van szükség a véleményszabadság biztosításához, különösen a médiát illetően. 2009. 

június 26-án az Unió nyilatkozatot adott ki, melyben üdvözölte, hogy Montenegró (más országokkal 

együtt) megerősítette a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 

bánásmód elleni egyezményt és annak fakultatív jegyzőkönyvét (OPCAT).

A 2009 márciusában megtartott parlamenti választások majdnem minden nemzetközi előírásnak 

megfeleltek.
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2009-ben Montenegró összesen 33,3 millió EUR támogatást kapott az IPA keretében. A támogatás 

egyebek mellett a jogállamiságra összpontosított, beleértve az igazságügyi és rendőrségi reformot 

is. 2,2 millió eurót különítettek el olyan projektekre, amelyek célja, hogy javítsák a civil társadalmi 

szervezetek közreműködését olyan területeken, mint a szociális jólét, a sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatása, a megelőző egészségügy, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a közigazgatás, 

az igazságszolgáltatás és a parlament átláthatósága és elszámoltathatósága.

Szerbia

Szerbia 2008. április 29-én stabilizációs és társulási megállapodást írt alá az Unióval. Miután 

Szerbiának az ICTY főügyészével való együttműködéséről kedvező értékelés született, az Európai 

Unió Tanácsa 2009. december 7-én úgy határozott, hogy szabad utat enged a stabilizációs és 

társulási megállapodás ideiglenes megállapodásának (amely ezt követően 2010. február 1-jén 

hatályba lépett), és hogy féléven beül visszatér a stabilizációs és társulási megállapodás 

megerősítésének kérdésére. 2009. december 22-én Szerbia felvételét kérte az Európai Unióba.

Az EU a stabilizációs és társulási folyamat keretében, az európai partnerség alapján és a Bizottság 

elért eredményekről szóló éves jelentése révén továbbra is figyelemmel kísérte a szerbiai emberi 

jogi helyzetet, beleértve a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a kisebbségek helyzetét is. Ezen 

túlmenően a belgrádi uniós küldöttség különböző eszközök – úgymint helyszíni missziók és az 

érdekelt felekkel, mint például a civil társadalmi szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel 

folytatott rendszeres párbeszéd – révén szorosan nyomon követi az emberi jogok – így a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – szerbiai helyzetét.

2009. január 26-án Brüsszelben került sor a politikai párbeszéd keretében tartott éves EU-Szerbia 
miniszteri (trojka) találkozóra. Az EU és Szerbia megvitatták a szerbiai politikai helyzetet, az EU és 
Szerbia között fennálló kapcsolatokat, a régióbeli politikai fejleményeket és a nyugat-balkáni 
energiabiztonságot. Az EU felvetette többek között a parlamenti eljárási szabályzat reformjának, az 
általános demokratikus reformoknak, az igazságügyi reformnak, valamint a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemnek a kérdését. Az EU hangsúlyozta, hogy valamennyi reformot 
az európai normákkal összhangban kell végrehajtani.

2009 februárjában a főképviselő belgrádi székhellyel egy személyes megbízottat nevezett ki, aki 
valamennyi politikai és a jogállamisághoz kapcsolódó kérdésben szorosan együttműködik a szerb 
kormánnyal.
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2009-ben Szerbia összesen 194,8 millió EUR összegű nemzeti IPA-támogatásban részesült. A 

pénzügyi segítségnyújtás egyebek mellett a jogállamiság, az emberi jogok és az oktatás 

megerősítésére irányult. A civil társadalmi eszközhöz tartozó nemzeti és regionális IPA-programok, 

valamint a tematikus finanszírozási eszközök, mint például az emberi jogokért és a demokráciáért 

indított európai kezdeményezés egyaránt több civil társadalmi kezdeményezéshez nyújtanak 

támogatást.

Koszovó

Az EULEX Kosovo művelet 2008. december 9-i elindításával az Unió jelentős mértékben járul 

hozzá a jogállamiság és az alapvető jogok koszovói megerősítéséhez, különösen a tisztességes 

bírósági eljáráshoz való jog megszilárdításhoz, ami bármely jogi reform szempontjából döntő 

fontossággal bír. Az EULEX Kosovo művelettel az Unió eddig példa nélküli erőfeszítéseket tesz a 

koszovói jogállamiság előmozdítása és megerősítése érdekében. A misszió tevékenységei 

magukban foglalják a büntető igazságszolgáltatási rendszer valamennyi szakaszában, illetve a 

polgári igazságszolgáltatás és a tulajdonjog területén való részvételt csakúgy, mint az olyan 

családoknak nyújtott támogatást, akiknek a hozzátartozói eltűntek. A misszió továbbá segítséget 

nyújt abban az esetben, ha a helyi rendőrség nem képes a közrendet fenyegető kihívásokat kezelni.

Az EULEX Kosovo megkezdte egy olyan emberi jogi felülvizsgálati bizottság létrehozását, 
amelynek célja, hogy kivizsgálja azokat a panaszokat, amelyek a misszió személyzetétől eltérő 
személyektől érkeznek és az EULEX Kosovo által megbízatásának kezdete óta elkövetett emberi 
jogi jogsértésekkel kapcsolatos vádakat fogalmaznak meg. A bizottság szerepe az EULEX Kosovo 
végrehajtási megbízásának időtartamához kapcsolódik.

A koszovói EUKK megbízatásának része az emberi jogok és a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogai védelmének előmozdítása (beleértve a decentralizációt, az oktatást, a kulturális örökséget, a 
tulajdonjogokat és az önkéntes visszatérést), és aktív szerepet vállal e területeken. Az EUKK 
szorosan nyomon követi a Koszovóban élő kisebbségi közösségek emberi jogi helyzetét, beleértve a 
roma közösség helyzetét is.

Koszovó részt vesz az Unió stabilizációs és társulási folyamatában és élvezi annak előnyeit, de 
mivel sem az ENSZ-nek, sem az Európa Tanácsnak nem tagja, a nemzetközi emberi jogi szervekkel 
való együttműködés szükségképpen korlátozott. Az EU ezért kiemelt kérdésnek tekinti az emberi 
jogok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítását Koszovóban. 
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Koszovó részesül az IPA-n keresztül nyújtott uniós támogatásból, a makroszintű pénzügyi 

támogatásból, az újjáépítési, fejlesztési és stabilizációs közösségi támogatásból (CARDS), a 

Stabilitási Eszközből és egyéb finanszírozási forrásokból. Koszovó több mint 103 millió EUR 

összeget kapott a 2009. évi IPA-program keretében, többek között a jogállamiság megerősítése 

érdekében.

6.2 Az európai szomszédságpolitika (ENP) országai

Európai szomszédságpolitika

Az európai szomszédságpolitikát (ENP) 2004-ben dolgozták ki, és célja annak elkerülése, hogy a 

kibővített EU és szomszédai közötti új választóvonalak alakuljanak ki. Az európai 

szomszédságpolitikai cselekvési tervek keretében a partnerországok egyetértenek abban, hogy a 

közös értékek – azaz az emberi jogok, az alapvető szabadságok, a demokrácia, a jogállamiság, a jó 

kormányzás és a nemzetközi jog tiszteletben tartása – alapján szorosabb politikai együttműködést és 

párbeszédet kell kialakítani. 2009 áprilisában a Bizottság áttekintette az összes ENP-országnak a 

cselekvési tervük végrehajtásában, többek között az emberi jogok és a demokratizálódás terén elért 

előrelépését.1

  
1 A Bizottság munkadokumentuma „Az európai szomszédságpolitika 2008. évi végrehajtása” című, az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak szóló bizottsági közleményhez (lásd az eredményekről szóló országspecifikus 

jelentéseket: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm)
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Keleti partnerség

A keleti partnerség 2009. május 7-én Prágában indult el. Célja az Unió Örményországgal, 

Azerbajdzsánnal, Grúziával, Belarusszal, Moldovával és Ukrajnával fennálló kapcsolatainak 

javítása. A keleti partnerség a nemzetközi jog elvei és az alapvető értékek, így a demokrácia, a 

jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása 

iránti kötelezettségvállaláson alapul. Ezen értékek előmozdítása mellett a keleti partnerség célja 

továbbá a jó kormányzás támogatása, az állami szektor reformjának ösztönzése, valamint az Unió 

és a hat partnerország lakossága közötti kapcsolatok erősítése. A demokrácia, a jó kormányzás és a 

stabilitás kérdésével foglalkozó „tematikus platform” 2009. június 5-én és október 7-én ülésezett.

Ezen túlmenően a keleti partnerség civil társadalmi fóruma (2009. november 16–17.) ajánlásokat 

fogalmazott meg – többek között az emberi jogokkal és a jó kormányzással kapcsolatosan –, 

amelyeket a 2009. december 8-i éves ülésük alkalmával benyújtottak a keleti partnerség 

külügyminiszterei számára.

Dél-Kaukázus

2008–2009-ben az Unió folytatta rendszeres emberi jogi párbeszédét Örményországgal, 

Azerbajdzsánnal és Grúziával. A megbeszélésekre az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán és 

EU–Grúzia Együttműködési Bizottságok 2009. szeptemberi ülésén, valamint a három 

Együttműködési Tanács 2009. október 26-i ülésén került sor. Az uniós külügyminiszterek 2009. 

július 16–20-i dél-kaukázusi látogatásuk alkalmával is megvitatták az emberi jogok kérdését. Az 

Unió külön emberi jogi párbeszédet kezdeményezett Grúziával és Örményországgal; az emberi jogi 

párbeszéd keretében Grúziával mindeddig két fordulóra, Örményországgal pedig egy fordulóra 

került sor.

A három dél-kaukázusi ország számára létrehozott, 2006 novemberében elfogadott európai 

szomszédságpolitikai cselekvési tervek esetében folytatódott az operatív prioritások meghatározása.

A három európai szomszédságpolitikai cselekvési terv tartalmaz egy külön szakaszt, amely az 

emberi jogokról és alapvető szabadságokról szól, és konkrét végrehajtandó intézkedéseket foglal 

magában.
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A demokratikus kormányzás megszilárdításának és az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben 

tartása érvényesítésének dél-kaukázusi folyamata továbbra is egyenetlen pályán halad. Az Unió a 

politikai pluralizmus és a médiaszabadság elégtelen voltát, a jogállamiság általánosan gyenge 

szintjét, valamint a párbeszéd hiányát – különböző mértékben, de mindhárom országban – továbbra 

is aggályosnak tartja. A jelentésben tárgyalt időszak során az EU ezért szorosan nyomon követte az 

emberi jogi helyzetet a három országban. Az EU többször megismételte arra vonatkozó elvárását, 

hogy e három ország kormányai az állami intézmények reformja és az ellenzékkel folytatott 

konstruktív párbeszéd révén tegyenek meg minden tőlük telhetőt a demokrácia további erősítéséért, 

az intézményépítés széles körű támogatottságának biztosítása érdekében. 

Peter Semneby, az EU dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatása konkrét emberi jogi 

rendelkezéseket tartalmaz. Pierre Morellel, az Európai Unió grúziai válságért felelős különleges 

képviselőjével együtt rendszeres megbeszéléseket tartottak partnereikkel az emberi jogokhoz 

kapcsolódó kérdésekről.

Örményország

Az Unió továbbra is szorgalmazta, hogy az örmény hatóságok tegyenek további lépéseket annak 

érdekében, hogy az elnökválasztást követő, 2008. március 1–2-i események kérdését le lehessen 

zárni. A nemzetgyűlés által 2009. június 19-én jóváhagyott amnesztia következtében a legtöbb 

fogva tartottat szabadon engedték, néhány személyt azonban politikai tevékenysége miatt továbbra 

is fogva tartanak.

Az Unió továbbra is arra törekszik, hogy az örmény hatóságok felismerjék a 2008. márciusi 
események független, átlátható és hiteles kivizsgálásának fontosságát. 2009 szeptemberében fejezte 
be munkáját az az ad hoc parlamenti bizottság, amelyet 2008 júniusában bíztak meg a márciusi 
események kivizsgálásával, valamint a rendőri fellépés jogszerűségének és arányosságának 
értékelésével. A végső jelentés a rendőri erő aránytalan alkalmazásának csak elszigetelt eseteit 
állapította meg. Az Unió sajnálatosnak tartja, hogy az ellenzéki pártok és az ombudsman nem 
rendelkeztek képviselettel a bizottságban. 2009 júniusában belső rivalizálásokat követően 
feloszlatták azt a széles alapokon nyugvó „tényfeltáró csoportot”, melynek feladata az volt, hogy 
tényeket gyűjtsön az ad hoc parlamenti bizottság számára, megfosztva ezzel a parlamenten kívüli 
ellenzéket és más szakértőket attól, hogy közreműködjenek a vizsgálatban. Az EU továbbra is arra 
ösztönözte a hatóságokat, hogy fokozzák az azon személyek azonosítására és eljárás alá vonására 
irányuló erőfeszítéseket, akik felelősek a tíz halálesetért.
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Az Unió szerint a 2009. május 31-i, első alkalommal megtartott jereváni helyhatósági 

választásokkal Örményország újabb lehetőséget szalasztott el arra, hogy megosztott társadalmában 

helyreálljon a bizalom.

2009 márciusában sikeresen indult az Örmény Köztársaságba küldött uniós tanácsadó csoporttal 

kapcsolatos projekt, mely segítséget nyújt Örményország – többek között az emberi jogok és a jó 

kormányzás terén kifejtett – reform-erőfeszítéseihez. 2009. december 9-én Jerevánban sor került az 

EU és Örményország közötti emberi jogi párbeszéd első ülésére. Az örmény féllel folytatott 

párbeszéd nyílt és őszinte volt, bizonyítva a készséget az együttműködésre.

Azerbajdzsán

Az Unió megállapította, hogy ezen időszakban alig volt tapasztalható előrelépés Azerbajdzsánban a 

demokratikus reformok terén annak ellenére, hogy a jogállamiság és az emberi jogok kérdésében 

több nemzeti stratégiát is elfogadtak. Az Unió jelentős figyelmet szentelt az emberi jogi ügyeknek, 

gyakran tett nyilvános nyilatkozatokat, illetve az azerbajdzsáni hatóságokkal folytatott zártkörű 

megbeszéléseken gyakran foglakozott ezekkel az ügyekkel. 

2008. október 15-én az Unió nyilatkozatot adott ki az azerbajdzsáni elnökválasztásról. Ebben 

megállapította, hogy az ODIHR (EBESZ) és a Velencei Bizottság (Európa Tanács) ajánlásainak 

figyelembevételére irányuló erőfeszítések ellenére a választások nem feleltek meg a nemzetközi 

normának, különösen a nyilvános vita szervezése, a közvélemény-kutatások lefolytatása és a 

szavazatszámlálás tekintetében. Az EU ezért arra sürgette az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy 

folytassák a demokratikus pluralizmust és a média szabadságát illető nemzetközi 

kötelezettségvállalásaik teljesítésére irányuló erőfeszítéseiket.

Az alkotmány 2009 márciusában népszavazással elfogadott módosításai megerősítették az elnök és 

a hatalmon lévő párt pozícióját. További aggodalomra ad okot több fontos törvény módosítása; az 

Unió többszöri beavatkozását követően azonban a nem kormányzati szervezeteket érintő 

megszorítások végül nem kerültek elfogadásra. A média szabadsága azonban továbbra is 

korlátozott.
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Több egyedi eset továbbra is aggodalomra ad okot. Az Unió továbbra is aggályosnak tartja, 

szorosan figyelemmel kísérte, és több alkalommal is felvetette két fiatal blogíró esetét, akiket 2009. 

július elején tartóztattak le és novemberben börtönbüntetésre ítéletek. 2009 októberében öt újságírót 

ítéletek el rágalmazás miatt, egyiküket börtönbüntetésre. Az azerbajdzsáni börtönökben továbbra is 

több újságírót tartanak fogva. Másrészről az emberijog-védők és a civil társadalom vezető 

személyiségei elleni eljárások több esetben felmentéssel zárultak.

Örményországgal és Grúziával ellentétben Azerbajdzsán elutasította az Unióval való emberi jogi 

párbeszédet, és ehelyett egy, a jog érvényesülésével, a szabadsággal és biztonsággal, valamint a 

demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozó albizottság létrehozása mellett döntött; az Unió 

határozatot tervez hozni e kérdésben.

Grúzia

Az EU–Grúzia emberi jogi párbeszéd első ülésére 2009. április 28-án Tbilisziben került sor, a 
második fordulóra 2009. december 16-án Brüsszelben. Az Unió mindkét alkalommal nyitottnak és 
együttműködésre késznek találta a grúz felet. A szabadsággal, biztonsággal és a jog 
érvényesülésével foglalkozó EU–Grúzia albizottság második ülésére Tbilisziben 2009. június 3-án 
került sor. Ennek alkalmával a belső menekültekhez, a jogállamisághoz és az igazságszolgáltatás 
reformjához kapcsolódó kérdéseket is megvitattak.

Az Unió továbbra is fontos szerepet vállalt az ellenzék által vezetett, 2009. tavaszi és kora nyári, 
elhúzódó utcai tüntetéseket követő időszakban. Az EU – dél-kaukázusi különleges képviselője 
révén – annak elősegítésére törekedett, hogy az utcai tüntetések a kormányzó párt és a parlamenten 
kívüli ellenzéki pártok közötti érdemi párbeszéddé alakuljanak át.

Az Unió változatlanul arra emlékeztette a grúziai hatóságokat, hogy – különösen az emberi jogok és 
a jogállamiság grúziai helyzetéhez közvetlenül kapcsolódó kérdésekben – folytatniuk kell az 
együttműködést az ellenzékkel, a civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel az 
ígéretek betartása érdekében.

Az Unió tevékenyen részt vett a grúziai konfliktusrendezési erőfeszítésekben, és az uniós 
megfigyelő misszió (EUMM) révén jelentős mértékben hozzájárult a helyzet stabilizálódásához és 
normalizálódásához. Az EUMM megbízatása magában foglalja a humanitárius vonatkozások –
különösen a belső menekültek és a konfliktusban érintett területeken élő lakosság helyzetének –
nyomon követését.
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Az Unió – az EBESZ-szel és az ENSZ-szel együtt – tölti be a genfi tárgyalások társelnöki tisztét.

2008. október 15. és 2009 vége között a genfi tárgyalások keretében nyolc ülésre került sor. Az I. 

munkacsoportban (biztonsági kérdések) folyó megbeszélésekkel párhuzamosan a II. munkacsoport 

a humanitárius kérdésekre összpontosított, különösen a belső menekültek és a menekültek 

hazatéréséhez szükséges gyakorlati intézkedésekre, valamint azon lépések meghatározására, 

amelyek a konfliktusban érintett területeken élő lakosság helyzetének könnyítését szolgálják 

(üzemanyag- és vízkérdés).

Belarusz

Az Unió hosszú ideje aggodalommal figyeli a belorusz emberi jogi helyzetet. 2008 októberében – a 

szeptember 28-i parlamenti választásokat követően – az Európai Unió Tanácsa következtetéseket 

fogadott el az együttműködés fokozatos helyreállítására irányuló politikáról. Ez a politikai foglyok 

szabadon bocsátásán, és az ellenzékkel szembeni korlátozások bizonyos enyhítésein alapult. E 

politika utat nyitott a demokrácia belaruszi megerősítéséről és az emberi jogok tiszteletben 

tartásáról folytatandó párbeszédhez.

2008 novemberében a belorusz hatóságok kiadtak egy informális dokumentumot, amelyben a 

következő kötelezettségvállalásokat tették:

· Először is szakértői konzultációk kezdeményezése az ODIHR-rel a választási rendszer 

javításáról. 2009 februárjában sor került a szakértői konzultációk első fordulójára az 

EBESZ/ODIHR és az Elnöki Hivatal Jogi Központja között. Belarusz azonban – az erről 

született megállapodás ellenére – a javasolt módosításokról nem folytatott konzultációt az 

EBESZ/ODIHR-rel, mielőtt benyújtotta volna azokat a parlamentnek. Bár bizonyos 

aggályokat eloszlattak, az elfogadott módosítások mégis elmaradnak a várakozástól, mivel 

egy kulcsfontosságú (a megfigyelők országon belüli utazását lehetővé tévő) rendelkezést 

visszavontak.

· Másodszor, a „Narodnaya Volya” és „Nasha Niva” független/ellenzéki újságok megjelenése 

és szabad terjesztése lehetőségének biztosítása Belaruszban, beleértve a BelPoshta-n 

keresztüli terjesztés engedélyezését is. Ez teljesült.

· Harmadszor, kerekasztal-megbeszélés rendezése a minszki EBESZ irodával és az EBESZ 

médiaszabadsággal foglalkozó képviselőjével az internetes közlésekről és az internet 

szabályozásáról. Erre 2009. november 24-én Minszkben került sor.
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2008. november 17-én bejegyezték Aljakszandr Milinkevics korábbi elnökjelölt „Szabadságért” 

elnevezésű mozgalmát. További előremutató lépésként konzultációs bizottságok alakultak a civil 

társadalom, sőt az ellenzék képviselőinek részvételével; ezen bizottságok egyike az emberi jogokkal 

foglalkozik. Mindeddig azonban úgy tűnik, hogy ezen intézkedéseknek nem volt tényleges hatásuk.

Bejegyzésre kerültek egyes kulcsfontosságú nem kormányzati szervezetek, mások ügye azonban 

függőben van, vagy pedig (ismételten) elutasították bejegyzésüket (pl. a „Viasna” emberi jogi nem 

kormányzati szervezetét). Bár két független újság számára engedélyezték a megjelenést és a 

terjesztést, tizenegy másiktól megtagadták ezt a jogot. Problémákba ütközik bizonyos független 

médiumok akkreditációja is, valamint problémát jelent az, hogy egy, a szélsőségekről szóló 

rendelkezést használnak fel a független szellemiségű hírlapok megszüntetésére. 2009. február 8-án 

ellentmondásos médiatörvény lépett hatályba, melynek következtében fokozódhat az internet 

ellenőrzése. Belarusznak még hatályon kívül kell helyeznie a büntető törvénykönyv bizonyos 

rendelkezéseit, különösen az elnök rágalmazására vonatkozó rendelkezést, amelyet felhasználnak a 

civil társadalommal és a független médiával szemben.

A független elemzők és a mérsékelt ellenzékiek egyetértenek abban, hogy a korábbiaknál kevesebb 

zaklatás éri a civil társadalmat / az ellenzéki aktivistákat, a rövid idejű őrizetbe vételek azonban 

folytatódnak. Az ellenzék egyre többször tesz panaszt a hadseregbe való „erőszakos besorozás” 

miatt. Az Unió szorosan figyelemmel kíséri a folyamatban lévő Avtukhovich-ügyet és a Dubsky-

ügy fellebbviteli eljárását. A választások közeledtével ismét nőtt a zaklatások száma.

2009 novemberében az EU – miután azt tapasztalta, hogy a bíztató lépések ellenére nem történt 

számottevő előrelépés az emberi jogok terén – úgy határozott, hogy 2010. októberig 

meghosszabbítja az egyes belorusz tisztviselőkkel szemben érvényben lévő korlátozó 

intézkedéseket. Ugyanakkor az előrehaladás ösztönzése érdekében ugyanezen időszakra 

felfüggesztették a belorusz tisztviselőkkel szembeni utazási korlátozásokat.

2009-ben az EU mély sajnálatát fejezte ki a Vaszilij Jazepchukra és Andrej Zhukra kiszabott halálos 

ítélet miatt. Ezek az esetek ellentmondtak a belarusz hatóságok által a halálbüntetés alkalmazásának 

korlátozásával kapcsolatban tett nyilatkozatoknak. Az EU felszólította a belarusz hatóságokat, hogy 

vezessenek be moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására vonatkozóan, annak teljes beszüntetése 

céljából.
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Az akkori főképviselő, Javier Solana és Szergej Martinov külügyminiszter 2009. február 19-i 

megállapodását követően az Unió emberi jogi párbeszédet kezdeményezett Belarusszal. Több 

előkészítő megbeszélés után a konzultációk első fordulójára Prágában, 2009. június 16–17-én került 

sor. Ezt azonban mindeddig nem követték további lépések, többnyire a helyszínt illetően kialakult 

véleménykülönbség miatt, mivel Belarusz ellenzi, hogy Minszkben folytassák az emberi jogi 

párbeszédet.

Belarusz a keleti partnerség hat egyenjogú résztvevőjének egyike, és aktív résztvevőnek bizonyult 

az első platform-üléseken, így a demokráciával, a jó kormányzással és a stabilitással foglalkozó 1. 

platform ülésén, amely emberi jogi kérdésekkel is foglalkozik. A belorusz hatóságok azonban 

sokkal kevésbé támogatják a keleti partnerség civil társadalmi fórumát. A résztvevők egyikét, 

Tatszjana Saputkát méltánytalanul kizárták a Belarusz Állami Egyetem jogi karáról – ahol egyetemi 

hallgatóként tanult – miután részt vett a civil társadalmi fórum elindításában. Az Unió továbbra is 

segítséget nyújt a civil társadalom számára a demokratikus és pluralista környezet fejlődésének 

előmozdítása érdekében.

Összefoglalva elmondható, hogy a belorusz emberi jogi helyzet továbbra is aggasztó. Az Unió 

kijelentette, hogy készen áll arra, hogy kedvező fejlemények esetén pozitívan reagáljon.

Moldova

A 2009. április parlamenti választásokat követően Moldovában politikai válság bontakozott ki. Bár 

a nemzetközi választási megfigyelő misszió arról számolt be, hogy a legtöbb követelménynek 

eleget tettek, az ellenzék szerint csalás történt, és a tiltakozások hamarosan erőszakossá fajultak. A 

bűnüldöző hatóságok reakciója erőteljes volt, és számos emberi jogi visszaélést követtek el, ideértve 

a fogva tartottak bántalmazását is.

A július 29-i, megismételt parlamenti választásokat követően – amely négy ellenzéki párt szoros 

győzelmét hozta – szeptemberben végül koalíciós kormány alakulhatott. Az EU ezt nyilatkozatban 

üdvözölte, továbbá mélyebb és szorosabb kapcsolatokat, valamint egy új társulási megállapodás 

kilátásait ajánlotta Moldova számára (a tárgyalások 2010. január 12-én Chisinauban 

megkezdődtek).
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Az EU–Moldova Együttműködési Tanács 2009. december 21-én Brüsszelben megállapodott arról, 

hogy fenn kell tartani Moldovában az emberi jogi normákat, a demokratikus elveket és a 

jogállamiságot, továbbá hangsúlyozta a civil társadalom szerepét. Az Unió üdvözölte, hogy 

Moldova kötelezettséget vállalt arra, hogy megoldja a rendezetlen emberi jogi kérdéseket, és 

végrehajtja az ODIHR jövőbeli választásokra vonatkozó ajánlásait.

Az Együttműködési Tanács továbbá megállapodott arról, hogy rendszeres emberi jogi párbeszédet 

indít. (Az első ilyen ülésre 2010 márciusában került sor.) Ezen túlmenően az Unió vállalta, hogy a 

keleti partnerség keretében szorosan együttműködik Moldovával egy átfogó intézményépítési 

program terén. A felek egyetértettek annak fontosságában, hogy Moldova az EU-Moldova 

cselekvési tervvel összhangban folytassa a reformokat. 

Ezen időszakban az Európai Unió moldovai különleges képviselője szoros kapcsolatban állt a 

moldovai hatóságokkal, a civil társadalommal és a nemzetközi szervezetekkel az ország – a 

Dnyeszteren túli régiót is beleértve – emberi jogi helyzetének kérdésében. Egyik chisinaui 

tanácsadója továbbra is központi szerepet töltött be az emberi jogi kérdésekben. Az EUKK szorosan 

együttműködött az Európa Tanács emberi jogi biztosával is az áprilisi választásokat követő 

események kezelésében. Az EUKK konkrét esetek kapcsán is kapcsolatba lépett a moldovai 

kormánnyal és a tiraszpoli hatóságokkal.

Ukrajna

2009 folyamán Ukrajna több területen is – így a politikai szabadság és pluralizmus, a média 
szabadsága és a civil társadalom terén is – folytatta a demokrácia további megszilárdítását. A 
korrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága, valamint a bírósági rendszer 
hatékony működése azonban továbbra is aggályokat vetett fel az Unió számára. Továbbra is 
problémát jelentett egyúttal a fogva tartottak bűnüldöző szervek általi bántalmazása, annak 
biztosítása, hogy a visszaküldési tilalom elvét a menedékkérők és menekültek összefüggésében 
teljes körűen tiszteletben tartsák, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet táplálta erőszakos 
cselekmények. Az ukrajnai politikai instabilitás akadályozta a további politikai reformokat és az 
ezen aggályok eloszlatására irányuló erőfeszítéseket.

2009. június 3-án Luxembourgban került sor a szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel 
foglalkozó EU–Ukrajna ülésre. Az ülésen a közös értékeken, úgymint a demokrácián, az emberi 
jogokon, az alapvető szabadságokon és a jogállamiságon alapuló partnerség iránti határozott 
kötelezettségvállalás fogalmazódott meg. 
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Az Együttműködési Tanács 2009. június 16-i luxembourgi ülésén az Unió megismételte, hogy 

alapvető fontossággal bír, hogy az alkotmányreform végrehajtása átlátható és befogadó módon 

történjen. Az EU arra ösztönözte Ukrajnát, hogy továbbra is konzultáljon a Velencei Bizottsággal e 

folyamatról. Emellett sürgette Ukrajnát, hogy szenteljen kiemelt figyelmet a korrupció elleni 

küzdelemnek és a független igazságszolgáltatás biztosításának.

A 2005 februárjában indított EU–Ukrajna cselekvési tervet 2009 novemberétől egy új eszköz, a 

„társulási menetrend” váltotta fel. Elődjéhez hasonlóan a társulási menetrendben szerepel egy, a 

demokráciáról, a jogállamiságról, az emberi jogokról és alapvető szabadságokról szóló szakasz.

2009 december 4-én Kijevben került megrendezésre az EU-Ukrajna csúcstalálkozó. A 

csúcstalálkozón megvitatták a folyamatban lévő ukrajnai reformprogram végrehajtását, és 

megállapították, hogy a bel- és igazságügy területén folytatódott az előrehaladás. A csúcstalálkozón 

hangsúlyozták a reformok előmozdításának és a közös értékek, különösen az emberi jogok, a 

demokratizálódás és a jogállamiság tiszteletben tartása megerősítésének fontosságát, mely utóbbival 

kapcsolatosan megerősítették, hogy ez jelenti az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok sarokkövét.

Unió a Mediterrán Térségért

Az Unió a Mediterrán Térségért a 2008. július 13-i párizsi csúcstalálkozón indult el, amelyen a 
résztvevők hangsúlyozták az iránti elkötelezettségüket, hogy a politikai életben való részvétel 
kiterjesztése és valamennyi emberi jog és alapvető szabadság érvényesülése által erősítsék a 
demokráciát és a politikai pluralizmust. Megerősítették továbbá a nemzetközi emberi jogi 
okmányokban foglalt olyan demokratikus alapelvek, emberi jogok és alapvető szabadságok teljes 
körű tiszteletben tartásán alapuló közös jövő építésére irányuló ambíciójukat, mint például a 
gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és politikai jogok támogatása, a nők társadalmi szerepének 
megerősítése, a kisebbségek tisztelete, a faj- és idegengyűlölet elleni küzdelem, valamint a 
kulturális párbeszédnek és egymás kölcsönös megértésének a javítása.

Egyiptom

Az emberi jogok és a demokrácia területét is magában foglaló politikai kérdésekkel foglalkozó EU–
Egyiptom albizottság 2009. július 7–8-án Kairóban tartotta második ülését. Az ülés során az EU 
számos terület vonatkozásában aggodalmának adott hangot az emberi jogok tiszteletben tartásával 
kapcsolatban.
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A Társulási Tanács 2009. áprilisi ülésén az EU üdvözölte, hogy Ayman Nourt – a 2005. évi 
elnökválasztás egyik fő jelöltjét – ötéves büntetésének lejárta előtt néhány hónappal egészségügyi 
okok miatt szabadon bocsátották. Az EU számos alkalommal kifejezte Ayman Nour ügye miatti 
aggályait, és szorosan figyelemmel kísérte tárgyalását és fogva tartását. Az EU arra ösztönözte 
Egyiptomot, hogy folytassa az emberi jogok előmozdítására és védelmére tett erőfeszítéseit, melyek 
közé tartozik valamennyi meggyőződése miatt bebörtönzött fogoly és alternatív politikai nézeteket 
valló személy szabadon bocsátása. Az EU felkérte Egyiptomot, hogy a nemzetközi normákkal 
összhangban tegyen további lépéseket a szólás- és a sajtószabadság helyzetének javítására, 
konkrétan szüntesse meg a médiatudósításokat érintő korlátozásokat, vessen véget a sajtóvétségek 
miatti letartóztatásoknak, és törölje el a nyilvános közléssel kapcsolatos jogsértések miatti 
börtönbüntetéseket. E tekintetben az EU sajnálattal vette tudomásul az újságírók és internetes 
blogírók folyamatos zaklatását és önkényes fogva tartását.

Az EU–Egyiptom Társulási Bizottság 2009. december 14-én Brüsszelben tartott második ülésén az 
EU elismerte a nők jogainak és jogállásának, a polgári jogoknak, valamint a börtönviszonyoknak a 
javítására tett egyiptomi erőfeszítéseket. Elismerését fejezte ki továbbá a 2010-es egyetemes 
időszakos felülvizsgálat során a civil társadalommal való együttműködés céljából tett lépések iránt.
Az EU kifejezte, hogy arra számít, hogy a 2007-ben elindított alkotmányreform növeli 
Egyiptomban a politikai szabadságot, valamint előmozdítja az állampolgárok politikai és polgári 
jogait, valamint hozzátette, hogy Egyiptom e folyamatban számíthat az Unió támogatására. A 
közelgő parlamenti és elnökválasztások fényében az Unió megismételte, hogy nagy jelentőséget 
tulajdonít a szabad és tisztességes választásoknak, továbbá, hogy kész Egyiptomnak segítséget 
nyújtani annak érdekében, hogy a választási keretrendszer összhangba kerüljön a nemzetközi 
normákkal. Az EU továbbá megismételte, hogy nagyon aggasztónak tartja a továbbra is fennálló 
szükségállapotot.

Izrael

Az előző évekhez hasonlóan az Unió az EU–Izrael társulási megállapodásban előirányzott, 
vonatkozó ülések keretében továbbra is hangot adott az emberi jogokkal kapcsolatosan fennálló 
komoly aggályainak. Ezen üléseken alkalom nyílt olyan kérdések megvitatására, mint például az 
emberi jogok tiszteletben tartása a lakosság valamennyi csoportja esetében – ideértve a 
vallásszabadságot és a meggyőződés szabadságát –, a telepekkel kapcsolatos tevékenységek, az 
adminisztratív fogva tartás (egyéni esetek említésével), valamint a nemzetközi humanitárius és 
emberi jogi szabályok.
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Az emberi jogokkal foglalkozó EU–Izrael informális munkacsoport 2009. szeptember 3-i negyedik 

ülésén részletesen foglalkoztak több, az izraeli helyzethez kapcsolódó kérdéssel. Ezek közé tartozott 

az izraeli kisebbségek jogállásának és gazdasági helyzetének kérdése, valamint a megkülönböztetés 

elleni küzdelem érdekében hozott intézkedések. Megvitattak a Knesszetben beterjesztett több olyan 

javaslatot is, amely hatással lehet az izraeli állampolgárokkal szembeni egyenlő bánásmód elvére. A 

megbeszélések során kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek jogai, ideértve a fegyveres konfliktus 

által érintett gyermekeket is (CAAC), valamint a telepekkel kapcsolatos kérdések, mint például a 

telepesek által elkövetett erőszak és a házak lerombolása. Ezen túlmenően az izraeli fél több közös 

érdekű kérdést is felvetett, mint például a nem uniós országok emberi jogi helyzetét. Az EU továbbá 

megismételte, hogy a korábbi találkozókon megvitatott kérdéseket megfelelő intézkedéseknek kell 

követniük.

Az informális munkacsoport ülését megelőzően, 2009 márciusában került sor az antiszemitizmus, a 

rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harmadik EU–Izrael szemináriumra, amely lehetőséget 

teremtett ezen közös érdekű kérdések megvitatására.

Az EU és Izrael közötti emberi jogi párbeszéd megerősítése lényeges eleme az EU és Izrael közötti 

kapcsolatok fejlesztési folyamatának. Az EU ennek fényében a jelenlegi informális munkacsoport 

helyett a társulási megállapodás keretein belül kíván létrehozni egy emberi jogokkal foglalkozó 

albizottságot.

Megszállt palesztin területek

Egyedi jogállásuk ellenére az Unió ugyanazokat a normákat alkalmazza a megszállt palesztin 

területekre, mint az európai szomszédságpolitika többi résztvevőjére. 2008. december 2-án 

Ramallahban tartotta első ülését a Palesztin Hatósággal az emberi jogokkal, a jó kormányzással és a 

jogállamisággal foglalkozó albizottság, melynek során a Független Emberi Jogi Bizottság 

áttekintést adott az emberi jogi helyzetről.

Az EU többször is emlékeztetett arra, hogy minden körülmények között határozottan és 

következetesen ellenzi a halálbüntetést. Elismerését fejezte ki a Palesztin Hatóságnak a de facto

moratórium miatt, és hangot adott abbéli reményének, hogy ez később de jure moratóriummá 

válhat.
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Általánosságban elmondható, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok, különösen az élethez 

és a személyes biztonsághoz való jog tisztelete tovább romlott az izraeli erők és egyes palesztin 

csoportok által elkövetett jogsértések miatt.

Az Unió gyakran felszólalt a megszállt palesztin területek helyzetének ügyében. 2008. október 31-

én nyilatkozatot adott ki a palesztin civilekkel szemben elkövetett „erőszakos és illegális 

cselekmények” számának ugrásszerű megnövekedéséről. Ebben a leghatározottabban elítélte az 

izraeli telepesek által Ciszjordániában a palesztin civilekkel szemben elkövetett erőszakos és 

brutális cselekményeket. Továbbá emlékeztetett arra, hogy az izraeli kormány felelőssége az e 

cselekmények azonnali beszüntetéséhez szükséges intézkedések meghozatala.

2009. január 26-án az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el a közel-keleti 

békefolyamatról, amelyben sajnálatát fejezte ki a gázai konfliktus követelte emberéletek miatt. Az 

Unió valamennyi felett felszólított a konfliktus megszüntetésére, az emberi jogok tiszteletben 

tartására, valamint a nemzetközi humanitárius jog betartására.

2009 novemberében az Unió ismételten nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejezte a gázai 

humanitárius helyzettel kapcsolatos aggodalmát, továbbá azonnali és konkrét intézkedésekre 

szólított fel a civil lakosságot – melynek fele gyermek – rendkívül súlyosan érintő gázai 

humanitárius válság megoldására.

2009. december 8-án az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el a közel-keleti 

békefolyamatról, amelyben súlyosan aggasztónak találta a gázai helyzetet, és a nemzetközi 

humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartására szólított fel.

A nyilatkozatok mellett az Unió fenntartotta a palesztin területeken folytatott rendőri misszióját 

(EUPOL COPPS), amely együttműködik a Palesztin Hatósággal a fenntartható és hatékony rendőri 

szervezet kialakításában. A csapatban – a palesztin igazságügyi rendszer tanulmányozása érdekében 

– részt vesznek emberi jogi szakértők is, továbbá igazságügyi szakértők, ügyészek és védelmi 

szakemberek.
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Jordánia

Jordánia némi javulást mutatott az emberi jogok, a demokratikus kormányzás és a jogállamiság 

terén. Több kérdés azonban továbbra is kihívást jelent, amint azt az EU az EU–Jordánia Társulási 

Tanács 2008. júliusi és 2009. novemberi ülésén is megismételte.

Az Unió üdvözölte a kormány kötelezettségvállalását az ambiciózus reformprogram továbbvitele 

iránt. A program része a jelenlegi választási törvény modernizálása, valamint az igazságszolgáltatás 

függetlenségének előmozdítása és a kormánytól való adminisztratív függésének ezzel egyidejű 

csökkentése. Az Unió további eredményeket szorgalmazott a nyilvános gyülekezésről szóló törvény 

végrehajtása terén (különösen az egyetemes időszakos felülvizsgálat során megfogalmazott 

vonatkozó ajánlásoknak megfelelően). Az Unió a helyes irányba tett első lépésként üdvözölte a 

2009-ben felülvizsgált egyesülési törvényt. Ugyanakkor arra ösztönözte Jordániát, hogy a nem 

kormányzati szervezetek számára biztosítson átlátható igazgatási és jogi keretet. Az EU kedvezően 

értékelte a nők családon belüli erőszakkal szembeni védelme és a nőkkel szembeni egyenlő 

bánásmód, valamint a gyermekek jogainak védelme terén történt pozitív fejleményeket. Az EU 

továbbá üdvözölte a Jordánia által a kivégzésekre vonatkozóan bevezetett de facto moratóriumot 

(2006 óta van érvényben), és arra kérte fel Jordániát, hogy törvényben törölje el és a gyakorlatban 

szüntesse be a halálbüntetést. A kínzás elleni küzdelem tekintetében az Unió nagyra értékelte, hogy 

Jordánia csatlakozott a nemzetközi egyezményekhez, és figyelemmel kíséri a börtönviszonyokat.

Az Unió hangsúlyozta az olyan pozitív fejleményeket, mint például Jordánia első ombudsmanjának 

kinevezése, vagy a 2009 márciusában elindított decentralizációs program. Az Unió határozottan 

arra ösztönözte Jordániát, hogy teljes körűen hajtsa végre a 2009 februárjában az ország 

tekintetében lefolytatott egyetemes időszakos felülvizsgálat lezárásakor általa jóváhagyott 

ajánlásokat.

Libanon

Az emberi jogokkal, a kormányzással és a demokráciával foglalkozó EU–Libanon albizottság 2008. 

november 17-i brüsszeli második ülésén áttekintették az európai szomszédságpolitika cselekvési 

tervében e területeken megfogalmazott kötelezettségvállalások tekintetében elért eredményeket.
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A Társulási Tanács 2009. februári ülésén az Unió megállapította, hogy a nehéz libanoni politikai 

helyzet számottevően lelassította, egyes területeken pedig teljesen leállította a politikai 

reformfolyamatokat.

Libanon a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló uniós iránymutatások 

végrehajtása szempontjából kiemelt országnak minősül. Az EU ezért hangsúlyozta a gyermekeket 

megillető jogok védelmének és előmozdításának fontosságát, melyet elsősorban gyermekjóléti 

stratégia és ahhoz kapcsolódó nemzeti cselekvési tervek kidolgozásával, gyermekvédelmi politika 

kialakításával és a gyermekmunka fokozatos kiküszöbölésére irányuló törekvések fokozásával kell 

megvalósítani.

Az Unió következetesen arra sürgette Libanont, hogy törölje el a halálbüntetést. Az igazságügyi 

miniszter már 2008 augusztusában törvénytervezetet nyújtott be a minisztertanácshoz a 

halálbüntetés eltörléséről, de ennek elfogadása terén csekély előrelépés történt. Eközben a 

minisztérium 2009-ben kampányt indított, hogy növelje a halálbüntetés eltörléséről szóló törvény 

támogatottságát.

Az Unió hangot adott azon aggályának, hogy a menekültek alapvető gazdasági és szociális jogainak 

gyakorlása tekintetében a libanoni törvények és politikák megkülönböztető hatásúak. Az EU 

felszólította Libanont olyan intézkedések meghozatalára – ahol szükséges, a törvénymódosítást is 

beleértve –, amelyek javítják a palesztin menekültek helyzetét, különösen a munkához, valamint a 

tulajdon bejegyzéséhez való jog tekintetében. Az EU további lépéseket ösztönzött a migráns 

munkavállalók jogainak védelme ügyében is.

Az Unió választási megfigyelő missziót küldött a 2009. június 7-én lezajlott parlamenti választások 

nyomon követésére. A misszió megállapította, hogy a libanoni polgárháború utáni ötödik 

parlamenti választás megosztott, de általában véve békés környezetben zajlott le, ugyanakkor több 

tekintetben továbbra is elmaradt a nemzetközi normáktól.

Az Unió támogatta a Libanoni Különleges Bíróságot annak működése kezdetén az áldozatok 

számára nyújtott gyors jogorvoslat előmozdítása és a lakosság tájékoztatása érdekében, amelyek a 

bíróság legitimitásának feltételeit jelentik.
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Szíria

Az EU folytatta azon erőfeszítéseit, amelyek a Szíriával kialakítandó szorosabb kapcsolatokra 
irányultak, és sikerült haladást elérnie a 2004 óta függőben lévő EU–Szíria társulási megállapodás 
aláírásával kapcsolatban. 2008 végén naprakésszé tették a tervezetet, amelyet 2008. december 14-én 
parafáltak. Az Unió 2009. október 27-én hivatalosan hozzájárult a társulási megállapodás 
aláírásához. Szíria aláíráshoz való hozzájárulása még függőben van. A társulási megállapodás 
megkötése lehetővé tenné Szíria és az Unió számára, hogy számos kérdésben párbeszédet és 
együttműködést kezdeményezzen.

Az EU több alkalommal kifejezésre juttatta a szíriai emberi jogi helyzettel és különösen az 
emberijog-védőkkel kapcsolatos aggodalmait. Ezek a nyilatkozatok egyaránt foglalkoztak az 
általános helyzettel (2008. szeptember 19.) és egyéni esetekkel, így a demokratikus nemzeti
változást szorgalmazó damaszkuszi nyilatkozat 12 aláírójának elítélésével (2008. november 5.), 
Michel Kilo és Mahmoud Issa fogva tartásával (2008. december), Habib Saleh bebörtönzésével 
(2009. március 20.), valamint Meshal Tammo bebörtönzésével (2009. május 14.). A hatóságokat 
más ügyekben is megkeresték.

A szíriai hatóságok – nemzeti szuverenitással kapcsolatos aggályokra hivatkozva – vonakodtak 
attól, hogy az emberi jogok kérdését más felekkel, így az Európai Unióval megvitassák. Az Unió 
képviselői továbbra is fenntartották kapcsolataikat az emberijog-védőkkel és nyomon követték a 
bírósági tárgyalásokat. A hatóságok nyitottak voltak arra, hogy az Európai Bizottsággal 
megvitassák a nem kormányzati szervezetekről szóló, előkészítés alatt álló törvényt. A nők és 
gyermekek jogai terén a kormány növekvő elkötelezettséget mutat az e kérdésekkel foglalkozó 
ENSZ-egyezmények végrehajtásának előmozdítása iránt.

Az iraki háború kezdete óta Szíriának a menekültek óriási tömegével kell szembenéznie. Ennek 
kezeléséhez az EU és tagállamai humanitárius segítséget nyújtottak Szíriának, valamint támogatták 
a hatóságokat a legsürgetőbb egészségügyi és oktatási igények kielégítéséhez szükséges kapacitásuk 
növelésében. A két fél közti kapcsolatok javulása jelének tekinthető Szíriának az iraki 
menekültekkel szembeni magatartása – különösen az e kérdésben az EU-val történő 
együttműködésre való hajlandósága –, valamint több, a társadalmi és gazdasági fejlődés iránt 
elkötelezett nem kormányzati szervezet bejegyzésének engedélyezése (14 olyan nemzetközi nem 
kormányzati szervezetet vettek nyilvántartásba, amely az iraki menekültek számára nyújt 
segítséget).
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Tunézia

Az EU és Tunézia közötti strukturált párbeszéd központi célja az emberi jogok tiszteletben 

tartásának előmozdítása. Az EU–Tunézia Társulási Tanács 2008. november 11-én Brüsszelben 

megtartott hetedik ülésén megvitatták a tunéziai politikai fejleményeket és az emberi jogokhoz 

kapcsolódó kérdéseket. 2008. október 17-én került sor az emberi jogokkal és a demokráciával 

foglalkozó albizottság második ülésére, míg az eredetileg 2009 decemberére tervezett harmadik 

ülést végül 2010. február 25-én tartották meg.

Elismerve a Tunézia által az emberi jogok tekintetében tett lépéseket, az Unió e párbeszédet arra 

használta fel, hogy a jogi és eljárási szabályok végrehajtásával összefüggő, a bírósági tárgyalásokra, 

a fogva tartás körülményeire és a fogva tartottakkal szembeni bánásmódra vonatkozó állításokkal 

kapcsolatos konkrét kérdéseket vessen fel. Az Unió továbbá felkérte a tunéziai hatóságokat arra, 

hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak a fogva tartottakkal 

szembeni visszaélések megelőzésére vagy szankcionálására.

Az Unió figyelemmel kísérte a véleménynyilvánítás és a média szabadsága, valamint az egyesülési 

szabadság tiszteletben tartása tekintetében aggodalomra okot adó híradásokat is. A közelmúltban 

tartott választások jelentős hiányosságokat mutattak a különböző jelöltek és pártok számára 

biztosítandó egyenlő feltételek szavatolása terén. A választásokkal összefüggésben újságírókkal és 

emberijog-védőkkel szemben elkövetett zaklatásokról érkeztek beszámolók. Az emberi jogok 

védelme terén aktív nem kormányzati szervezetek munkáját gyakran nehezítették különböző 

akadályok.

A tunéziai politikai helyzet általában véve változatlan maradt a 2009. október 25-én megtartott 

törvényhozási és elnökválasztásokat követően. Ötödik alkalommal is újraválasztották az elmúlt 22 

évben hatalmon lévő Ben Ali elnököt, aki a szavazatok 89,62 %-át szerezte meg. A hivatalos

bejelentés szerint a részvételi arány elérte a 89,4 %-ot. A törvényhozási választásokon az 1956-ban 

elnyert függetlenség óta hatalmon lévő RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique: 

Alkotmányos és Demokratikus Mozgalom) nyerte a szavazatok 85 %-át, 164 helyet szerezve meg a 

214 fős parlamentben.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 146
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

Algéria

2005. szeptemberi hatálybalépése óta az EU–Algéria társulási megállapodás jelenti az emberi jogok 

és a demokrácia kérdéseiről folytatott párbeszéd keretét. Az EU–Algéria Társulási Tanács 2009. 

június 16-án Luxembourgban tartott negyedik ülésén az Unió e párbeszéd elmélyítését javasolta. A 

más országokkal fennálló kapcsolataiban folytatott gyakorlatának megfelelően az Unió kifejezte, 

hogy emberi jogi albizottságot kíván létrehozni. Algéria vállalta, hogy javaslatot nyújt be a politikai 

párbeszéddel, a biztonsággal és az emberi jogokkal foglalkozó Algéria–EU albizottság 

létrehozására vonatkozóan. Az EU továbbá arra ösztönözte az algériai hatóságokat, hogy erősítsék 

meg az emberi jogok előmozdításáért és védelméért felelős nemzeti konzultatív bizottság 

függetlenségét.

Az EU elismerte azokat a konkrét problémákat, amelyekkel Algériának a nemzeti megbékélés és a 

feszült biztonsági helyzet összefüggésében szembe kell néznie. Algéria folytatja küzdelmét az Al-

Kaidához kapcsolódó, „a muzulmán Maghreb Al-Kaidája” nevű szervezet terrorcselekményei ellen.

A szükségállapot továbbra is érvényben van, és állítólagos kínzásokról, titkos fogdákról és 

erőszakos eltűnésekről érkeztek beszámolók. Az Unió kifejtette, hogy a biztonsági intézkedések 

nem vezethetnek az alapvető jogok korlátozásához. Az EU szorosan figyelemmel kíséri a vallás- és 

lelkiismereti szabadság helyzetét.

A 2009. április 9-én megtartott elnökválasztás nem hozott változást az ország politikai helyzetében.

Abdelaziz Bouteflika elnököt a szavazatok 90,24 %-ával harmadik ciklusra is újraválasztották. Ezt 

egy alkotmánymódosítás tette lehetővé, amelynek értelmében harmadszorra is indulhatott a 

választásokon. A részvételi arány elérte a 74,54 %-ot. Bár az alapvető intézményeket és 

alkotmányos eljárásokat létrehozták, a politikai rendszernek jelentős fejlődésre van szüksége, és 

ösztönözni kell a polgárok és a civil társadalom valódi részvételét.
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Marokkó

Az emberi jogokkal, a demokratizálódással és a kormányzással foglalkozó EU–Marokkó albizottság 

negyedik ülésére 2009. július 24-én került sor Brüsszelben. Ez volt a jogállamisághoz kapcsolódó 

témákról folytatott részletes megbeszélések legutóbbi fordulója. A megbeszélésen foglalkoztak az 

igazságügyi rendszer működésével, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

előmozdításával is.

Az EU–Marokkó Társulási Tanács nyolcadik ülésére 2009. december 7-én Brüsszelben került sor.

Az EU alkalmával elismerte, hogy az elmúlt évek során Marokkóban megkezdett reformok lehetővé 

tették az emberi jogok helyzetének megerősítését és az egyéni szabadságjogok kiszélesítését. Az 

Unió támogatja Marokkót abban, hogy e területeken nemzeti stratégiát és cselekvési tervet 

dolgozzon ki.

Az EU az Igazság és Megbékélés Bizottság (Instance Equité et Réconciliation - IER) munkáját is 

támogatta, amelynek célja az emberi jogok tiszteletének előmozdítása. Az EU arra ösztönözte 

Marokkót, hogy folytassa az igazságügyi rendszer határozott reformját.

A 2009. június 12-i helyhatósági választásokkal kapcsolatban az Unió üdvözölte a választások 

egésze sikerének biztosítása céljából bevezetett reformokat (pl. új választási kódex). Az EU 

üdvözölte továbbá, hogy – részben a jogszabályi változásoknak köszönhetően – figyelemreméltóan 

növekedett az e választások alkalmával megválasztott nők száma.

Az EU üdvözölte a családjogi törvény reformját, amelynek célja, hogy előmozdítsa a nők szerepét a 

társadalomban. Jelentős erőfeszítések történtek a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem terén, 

elsősorban egy tájékoztatási rendszer létrehozása és figyelemfelhívó kampányok szervezése révén.

Az Unió az egyesülési és véleménynyilvánítási szabadságot illető jelentős hiányosságokat tartja a 

leginkább aggasztónak. A közelmúltban az Unió az emberijog-védők – különösen a nyugat-szaharai 

származásúak – helyzetében is romlást tapasztalt.
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Nyugat-Szahara

Az Unió továbbra is nyomon követte a nyugat-szaharai kérdést – különösen a konfliktushoz 

kapcsolódó humanitárius kérdéseket – mind Marokkóval, mind Algériával folytatott párbeszédében.

Az Unió nagy jelentőséget tulajdonít a nyugat-szaharai emberi jogi helyzet javításának; e térségben 

a véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadság tekintetében továbbra sem szűntek meg a 

problémák. Az EU teljes körűen támogatja az ENSZ-főtitkár és személyes megbízottja 

elkötelezettségét a nyugat-szaharai kérdés iránt, és felszólította a feleket, hogy folytassák az ENSZ 

égisze alatt zajló tárgyalásokat annak érekében, hogy igazságos, tartós és kölcsönösen elfogadható 

politikai megoldást találjanak a helyzetre. 2009 augusztusában az ausztriai Dürnsteinben informális 

megbeszéléseket tartottak a folyamat újraindítása érdekében.

Líbia

2008 novemberében az EU egy keretmegállapodás megkötése céljából tárgyalásokat 

kezdeményezett Líbiával. 2009 végéig öt tárgyalási fordulóra került sor, 2010-re pedig továbbiakat 

terveznek. A megállapodás célja a politikai párbeszéd megfelelő keretének biztosítása. Az emberi 

jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása a megállapodás lényeges elemét fogja képezni.

Ezen túlmenően a megállapodás szerint a felek együtt fognak működni az emberi jogok tiszteletben 

tartása és előmozdítása, a demokratikus intézmények fejlesztése és megszilárdítása, a jó 

kormányzás és a jogállamiság terén. 2009-ben előrelépés történt a megállapodás politikai vetületeire 

irányuló tárgyalásokban.

6.3 Oroszország és Közép-Ázsia

Oroszország

Az EU és Oroszország továbbra is foglalkozott az emberi jogok kérdésével a politikai párbeszéd 

valamennyi szintjén. Az Unió – az emberi jogok iránti folyamatos és következetes 

elköteleződésének megfelelően – valamennyi alkalmat megragadott arra, hogy felhívja az orosz fél 

figyelmét arra, hogy az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását kapcsolatuk 

sarokkövének tekinti. Hangsúlyozta továbbá az Európa Tanácson és az EBESZ-en belüli tagsággal 

járó felelősségvállalások tiszteletben tartásának fontosságát.
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Ezen időszakban Dmitrij Medvegyev elnök maga is hangsúlyozta az Orosz Föderáció előtt álló 

kihívások nagyságrendjét. E kihívások közé tartozik a civil társadalom nem megfelelő működése, az 

alapvető szabadságok (például a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadság) 

korlátai, a korrupció, valamint az igazságügyi és bűnüldöző szervek általánosan gyenge 

teljesítménye a büntetlenség elleni küzdelemben. Ezek együttesen olyan meghatározó kihívást 

jelentenek, amelyre az orosz polgárok hosszú távú boldogulása és jóléte érdekében megoldást kell 

találni. Az EU többször is hangsúlyozta, hogy kész együttműködni az orosz hatóságokkal az emberi 

jogi helyzet javítását és a demokratikus elvek előmozdítását szolgáló, konkrét lépések 

meghatározásában.

A demokratikus alapelvek és az alapvető jogok tiszteletben tartásának a jelentősége tükröződik az 

új – még tárgyalás alatt lévő – EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban is.

A tárgyalt időszakban az emberi jogoknak szentelt konzultációra – amelyről először a 2004. 

novemberi hágai EU–Oroszország csúcstalálkozón született megállapodás – három alkalommal 

került sor: 2008. szeptember 21-én Párizsban, 2009. május 26-án Brüsszelben és 2009. november 5-

én Stockholmban.

Mindhárom ülés hasonló mintát követett. A felmerült kérdések némelyike közös érdekű kérdés volt.

Ezek közé tartozott a civil társadalom működése, a jogállamiság és az igazságügyi reform, az 

emberi jogok védelme a terrorizmus elleni küzdelem során, valamint a rasszizmus, az 

idegengyűlölet és a megkülönböztetés elleni küzdelem. Az Unió továbbra is napirenden tartott több 

konkrét, az Orosz Föderáció emberi jogi helyzetéhez kapcsolódó problémát. Ezek közé tartozott a 

média, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága, a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogai, valamint az emberijog-védők helyzete, egyedi eseteket is ideértve. A megbeszélések az 

emberi jogok uniós helyzetével kapcsolatos orosz aggályokra is kitértek.

Azon gyakorlatának megfelelően, hogy a nem uniós országokkal rendezett találkozóiba a civil 

társadalmat is bevonja, az EU a konzultációkat megelőzően találkozott az orosz és a nemzetközi 

nem kormányzati szervezetek képviselőivel. Sajnálatos módon megállapításra került, hogy 

mindeddig nem aknázták ki az emberi jogi konzultációkban rejlő lehetőségeket. 
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Az emberi jogok kérdése az EU–Oroszország csúcstalálkozók és számos miniszteri találkozó 

napirendjén is szerepelt, melyek rendszerint áttekintik az úgynevezett „négy területen” elért 

eredményeket. Az emberi jogok kérdésével „a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló közös térség” keretében foglalkoznak; ide tartozik a terrorizmus, az illegális migráció és a 

határokon átnyúló bűnözés problémája is, beleértve a tiltott kereskedelmet is. Ezzel a tárgyalt 

időszakban három csúcstalálkozó foglalkozott: Nizzában (2008. november 14.), Kabarovszkban 

(2009. május 21–22.) és Stockholmban (2009. november 18.).

E rendszeres megbeszélések mellett az Unió nyilvánosan reagált egyes konkrét, az emberijog-

védőket, újságírókat és a nem kormányzati szervezetek aktivistáit ért támadásokra. Az EU 

felszólította az orosz hatóságokat, hogy állítsa bíróság elé e bűncselekmények elkövetőit, valamint 

tegyen hatékony lépéseket egy olyan környezet biztosítására, amelynek az emberijog-védők 

szabadon, az erőszaktól, az eljárás alá vonástól és a nyomásgyakorlás egyéb indokolatlan formáitól 

való félelem nélkül működhetnek.

2008 szeptemberében az Unió nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította az orosz hatóságokat, 
hogy vizsgálják ki Magomed Jevlojevnek az ingusföldi Nazranban bekövetkezett halálát. Jevlojev 
az „ingushetiya.ru” című, a kaukázusi térségről híradást nyújtó, független internetes honlap 
tulajdonosa volt.

2008 decemberében az EU nyilatkozatot adott ki, amelyben mély aggodalmának adott hangot a 
Memorial elnevezésű szervezet szentpétervári irodájában tartott rendőrségi házkutatás miatt. A 
szervezet köztudomásúan a Független Államok Közösségének országaiban a politikai elnyomás 
áldozatainak dokumentálásával, valamint a civil társadalom, az emberi jogok és a jogállamiság 
előmozdításával foglalkozik. 2009. július 15-én az EU elítélte Natalia Esztemirova, a Memorial 
egyik prominens emberijog-védőjének meggyilkolását, akinek 2009. július 15-én Ingusföldön 
találták meg a holttestét. 2009 októberében az EU üdvözölte az Európai Parlament azon döntését, 
hogy 2009-ben a Memorialnak adományozza a gondolatszabadságért létrehozott Szaharov-díjat. 

2009. január 21-én az EU aggodalmát fejezte ki Sztaniszlav Markelov emberi jogi ügyvédnek, 
valamint Anasztazija Baburova, a Novaya Gazeta újságírójának meggyilkolása kapcsán.

Végezetül, 2009. augusztus 12-én az EU elítélte Zarema Szadulajeva emberijog-védő és férje, Alik 
Dzsabrailov meggyilkolását.
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Közép-Ázsia

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. A stratégia elismeri, hogy az emberi jogok, a jogállamiság, a jó kormányzás és a 

demokratizálódás megalapozza Közép-Ázsia hosszú távú politikai stabilitását és gazdasági 

fejlődését. Ezért az emberi jogok kérdését minden egyes közép-ázsiai állammal különböző 

csatornákon keresztül, így a nemzeti koordinátorok 2009. április 30-i brüsszeli találkozóján, a 2009. 

április 29–30-án Dusanbéban tartott EU–Közép-Ázsia miniszteri találkozón, valamint a 2009. 

szeptember 15–16-i brüsszeli EU–Közép-Ázsia nyitott miniszteri konferencián is felvetették.

A stratégiával összhangban az EU a térség valamennyi országával strukturált emberi jogi 

párbeszédet alakított ki. 2009 novemberében a párbeszéd keretében két ilyen találkozóra került sor, 

amelyen mind az öt közép-ázsiai ország részt vett. A kérdés iránti ismert érzékenység miatt a 

megbeszélések időnként nehéznek, ugyanakkor nyitottnak és őszintének bizonyultak, és valamennyi 

problémával, többek között egyéni esetekkel is foglalkoztak Általános volt az érdeklődés az emberi 

jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos kérdések kezelésével összefüggő uniós tapasztalatok 

megosztását célzó gyakorlati együttműködés lehetőségeinek feltárása iránt.

E párbeszéd előkészítésére a helyi és nemzetközi civil társadalommal folytatott szoros 

konzultációban került sor. Az Európai Bizottság által négy közép-ázsiai országgal közösen 

szervezett szemináriumok révén is keresték a civil társadalom közreműködését. Az élénk és 

konstruktív megbeszélések során e szemináriumok résztvevői foglalkoztak a nemzetközi 

normákkal, az európai legjobb gyakorlattal, a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlati 

alkalmazásukkal. A szemináriumok lehetőséget biztosítottak az európai és közép-ázsiai civil 

társadalmi képviselők, tudósok és állami tisztviselők közötti eszmecseréhez. Az eszmecserék 

általában a nemzetközi és nemzeti normák maradéktalan biztosításához szükséges jogalkotási és 

gyakorlati változásokra vonatkozó részletes ajánlások megfogalmazásával zárultak, amelyeket

azután előterjesztettek a hivatalos szemináriumokon. 
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A párbeszédet és a szemináriumokat követő lépésekre a nemzeti hatóságok és uniós küldöttségek 

közötti kapcsolatfelvételek keretében, valamint az EDIHR által a projektekhez nyújtott 

finanszírozás révén került sor. Nemzeti szinten kétoldalú együttműködési programokat és 

projekteket is kialakítottak a közép-ázsiai államokkal. Az Unió több területen nyújtott támogatást, 

beleértve az igazságügyi és a büntetés-végrehajtási rendszer reformját, valamint az emberi jogi 

szemléletformálást.

A stratégiával összhangban regionális jogállamisági kezdeményezést dolgoztak ki Közép-Ázsia 

számára, amelyben Németország és Franciaország vállalta a vezető koordinátor szerepét. „A 

jogállamiság – a fejlődés sarokköve” elnevezésű, első EU–Közép-Ázsia miniszteri konferenciára 

Brüsszelben 2008. november 27–28-án került sor. A konferencián az uniós tagállamok és a közép-

ázsiai országok miniszterei, magas rangú tisztviselői és szakértői vettek részt.

A kezdeményezés keretében közép-ázsiai és uniós szakértők részvételével két regionális 

szemináriumot rendeztek a jogi képzésről és a büntetőeljárásokról, melyek együttes következtetései 

az együttműködési folyamatot gazdagítják majd. A Bizottság és Németország közös finanszírozása 

mellett folyik az Európai Tanács Velencei Bizottságával egy új projekt végrehajtása, melynek célja 

az Európa Tanács szerepének előmozdítása a jogállamisághoz kapcsolódó régióbeli reformok 

támogatásában. Emellett több közép-ázsiai ország esetében a jogállamiság és az igazságügyi reform 

a kétoldalú uniós segítésnyújtás elfogadott célterülete.

Az EU a térség országaival folytatott együttműködési tanácsi és együttműködési bizottsági üléseken 

– valamint ilyen megállapodások hiányában egyéb összetételű üléseken – továbbra is felvetett 

emberi jogi kérdéseket. Az aggodalomra okot adó kérdések tekintetében számos kétoldalú 

démarche-ra került sor a térség országaival.

Pierre Morel, az EU közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának része az EU emberi jogi 

politikájának végrehajtásában való közreműködés, így az emberi jogi kérdések a térségben tett 

látogatásai során és kétoldalú kapcsolataiban továbbra is napirenden voltak.
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Az Unió párbeszéd és közös projektek révén szorosan együttműködött az EBESZ-szel, az Európa

Tanáccsal, az ENSZ-szel és az ENSZ emberi jogi főbiztosával, különösen annak biskeki regionális 

irodájával.

Kazahsztán

Tekintettel arra, hogy 2010-ben Kazahsztán tölti be az EBESZ elnöki tisztét, az EU változatlanul 

további politikai reformok végrehajtására szólította fel a kazahsztáni hatóságokat, különösen a 

gyülekezési szabadság, a meggyőződés szabadsága, a civil társadalom és a nem kormányzati 

szervezetek szerepe, a politikai ellenzék helyzete és a média szabadsága terén. 2009. október 21-én 

Brüsszelben került az EU és Kazahsztán közötti emberi jogi párbeszéd második ülésére. Az EU–

Kazahsztán Együttműködési Tanács 2009. november 17-i 11. ülésén hangsúlyozta, hogy a 

szorosabb kétoldalú kapcsolatoknak a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete 

jelentette közös értékeken kell alapulniuk. Ezenfelül az Unió kazahsztáni küldöttsége havonta 

háromoldalú megbeszéléseket tartott a nemzeti hatóságok és a helyi nem kormányzati szervezetek 

részvételével. 2009. június 29–30-án az igazságügyi reformról és a fogva tartási helyekről szóló 

civil társadalmi szemináriumot tartottak Almatiban. Az EU üdvözölte, hogy Kazahsztán 

megerősítette a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 

elleni ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét.

Kirgiz Köztársaság

Az EU az Együttműködési Tanács 2008. július 22-i 10. ülését arra használta, hogy kifejezze a kirgiz 

köztársasági – különösen a média és a gyülekezés szabadságát érintő – fejleményekkel kapcsolatos 

aggodalmát. Felszólította a kirgiz hatóságokat, hogy nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak 

megfelelően javítsák az emberi jogok és az alapvető szabadságok helyzetét. Ezt az Unió a Kirgiz 

Köztársasággal folytatott emberi jogi párbeszéd két ülésén – 2008. október 28-án Biskekben, 

valamint 2009. október 13-án Brüsszelben – is hangsúlyozta. Az emberi jogi párbeszéd kezdette óta 

az EU ismét aggodalmának adott hangot a politikailag aktív kirgiz újságírók ellen elkövetett számos 

támadás miatt. Az Európai Bizottság a kirgiz külügyminisztériummal együttműködésben a civil 

társadalom képviselői számára szemináriumot szervezett a gyermekek és a fogva tartottak jogairól 

(2009. március 5–6., Biskek). Az EU üdvözölte, hogy a Kirgiz Köztársaság megerősítette a kínzás 

és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni ENSZ-egyezmény 

fakultatív jegyzőkönyvét.
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Tádzsikisztán

Az EU–Tádzsikisztán emberi jogi párbeszéd első két fordulójára 2008. október 31-én és 2009. 

szeptember 23-án került sor Dusanbéban. Az EU ezen üléseket felhasználta arra, hogy foglalkozzon 

a tádzsikisztáni stabilizáció negatív fejleményeivel: a lakosság gazdasági helyzete továbbra is 

aggasztó, a média szabadsága korlátozott, a választások megszervezésében hiányosságok 

tapasztalhatók és a civil társadalom fejlődése nehézségekbe ütközik. Az EU továbbá aggályokat 

vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a nem kormányzati szervezetek nehéz körülmények között 

folytatják tevékenységüket az országban, valamint hogy korlátozzák a vallásszabadságot. 2009. 

július 10–11-én került megrendezésre Dusanbéban a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog és az 

igazságszolgáltatás függetlensége témájában az első EU–Tádzsikisztán civil társadalmi 

szeminárium.

Türkmenisztán

2009. június 30-án Brüsszelben került sor az EU és Türkmenisztán közötti emberi jogi párbeszéd 

második fordulójára. Az új alkotmány elfogadása, valamint a Türkmenisztán tekintetében az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának 2008. decemberi ülésén lefolytatott egyetemes időszakos felülvizsgálat 

hasznos kiindulási alapot biztosított az Uniónak a türkmenisztáni emberi jogi helyzet vizsgálatához, 

amely a civil társadalom működésére, a média szabadságára, a gondolat- és vallásszabadságra, a 

mozgásszabadságra / a lakóhely elhagyására való kényszerítésre és az igazságügyi reformra 

összpontosított. Az EU továbbá aggályokat fogalmazott meg az igazságszolgáltatás 

függetlenségével, a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadságával, a 

börtönviszonyokkal és a kínzással kapcsolatban. A júniusi párbeszéd során a türkmén fél vállalta,

hogy megvizsgál több, egyedi emberi jogi esetet és írásban választ ad; e jelentés írásakor azonban 

még nem érkezett válasz.

Üzbegisztán

A jelentésben tárgyalt időszakban az Unió fokozatosan megszüntette az Üzbegisztánnal szemben a 

2005. májusi andizsáni eseményeket követően bevezetett korlátozó intézkedéseket. Először is 2008 

novemberében az Unió úgy határozott, hogy nem újítja meg az egyes személyeket érintő utazási 

korlátozásokat. Ezt követően a helyzet felülvizsgálata után 2009 októberében az Unió úgy határozott, 

hogy nem újítja meg a fegyverek és kapcsolódó felszerelések értékesítésére vonatkozó embargót.
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Az EU megismételte, hogy a hatóságok által már megtett pozitív lépések alapján kész 

együttműködni Üzbegisztánnal. E lépések közé tartozott egyes emberijog-védők szabadon 

engedése, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által tett börtönlátogatások újraindítása, a 

halálbüntetés eltörlése, a fogva tartás körülményeinek javítása, a habeas corpus bevezetése, a 

gyermekmunka elleni egyezmények megerősítése, bizonyos EBESZ-vállalások végrehajtása 

tekintetében való előrelépés, az igazságügyi reform folytatása, valamint Üzbegisztán aktív 

részvétele az EU közép-ázsiai jogállamisági kezdeményezésében.

Az EU ugyanakkor változatlanul aggályainak adott hangot az üzbegisztáni emberi jogi helyzetet 

illetően, és felszólított valamennyi bebörtönzött emberijog-védő és a meggyőződésük miatt 

bebörtönzött személyek szabadon bocsátására, a nem kormányzati szervezetek Üzbegisztánon belüli 

akadálytalan működésének lehetővé tételére, az ENSZ valamennyi illetékes különleges előadójával 

való teljes körű együttműködésre, a szólás- és médiaszabadság garantálására, valamint a 

gyermekmunka elleni egyezmények végrehajtására.

Az EU kötelezettséget vállalt, hogy szorosan és folyamatosan figyelemmel kíséri az üzbegisztáni 

emberi jogi helyzetet, valamint hogy megvitatja és értékeli az egy év alatt elért eredményeket. A 

Tanács megjegyezte továbbá, hogy az EU és Üzbegisztán közötti párbeszéd és együttműködés 

mélysége és minősége az üzbég reformok és az Üzbegisztán által a fent említett területeken elért 

eredmények függvénye.

Az Európai Unió és Üzbegisztán közötti emberi jogi párbeszéd harmadik fordulóját – a bel- és 

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

ülése keretében – 2009. június 9-én tartották. Az EU egyedi eseteket és az üzbegisztáni emberi jogi 

helyzettel kapcsolatos aggályait is felvetette, ideérte a véleménynyilvánítás szabadságát, a 

börtönviszonyokat és a börtönökbe való bejutást, a vallásszabadságot, a civil társadalom fejlődését 

és az igazságügyi reformot is.

Az Unió és Üzbegisztán közötti első civil társadalmi szemináriumra – „A tömegtájékoztatás 

liberalizációja – a társadalom demokratizálódásának fontos összetevője” témában – 2008. október 

2–3-án került sor Taskentben, ez azonban nem eredményezett közös ajánlásokat. 
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6.4 Afrika

Afrikai Unió (AU)

A 2008-ban kezdeményezett, évente két alkalommal megrendezett EU–AU emberi jogi párbeszéd 
az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos európai uniós és afrikai uniós 
kötelezettségvállalások végrehajtásának mikéntjéről folytatott megbeszélések fontos eszközévé vált.
Hozzájárul továbbá a két szervezet közötti fokozott koordinációhoz a nemzetközi fórumokon –
többek között az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában – olyan kérdésekben, mint például a nők, a béke és 
a biztonság. Végül, de nem utolsósorban lehetővé tette az Unió számára, hogy hangot adjon az 
afrikai kontinenssel kapcsolatos – és ennek keretében konkrét országok helyzetére vonatkozó –
emberi jogi aggályainak. 

Az emberi jogi párbeszéd keretében tartott, 2009. áprilisi ülést megelőzően – mind európai, mind 
afrikai nem kormányzati szervezetek részvételével – a civil társadalomról szóló jogszabályok, 
valamint a kínzás elleni küzdelem témájában Brüsszelben megrendezése került az első civil 
társadalmi szeminárium. A párbeszéd keretében tartott ülésen megvitatták a szeminárium ajánlásait, 
amelyekre az elkövetkező szemináriumok alkalmával is visszatérnek majd.

A demokratikus kormányzással és az emberi jogokkal kapcsolatos EU–Afrika partnerség az emberi 
jogok afrikai kontinensen való előmozdításának eszköze, ideértve az afrikai emberi jogi 
mechanizmusoknak, így az afrikai kölcsönös értékelési mechanizmusnak (APRM) nyújtott 
támogatást is.

Az EU–AU kapcsolatok mellett a cotonoui megállapodás 8. cikkének megfelelően folytatott 
párbeszédek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberi jogi aggályokat közvetlenül az afrikai 
partnerországok nemzeti hatóságainál vessék fel, amint ahogy erre 2009 márciusában Eritreában is 
sor került. Egyedi emberi jogi párbeszédre került sor Nigériával és Dél-Afrikával 2009 
decemberében.

Angola

2008. szeptember 5-én – a többéves háborút és polgárháborús helyzetet követően – tizenhat év után 
első alkalommal került sor Angolában törvényhozási választásokra. Az uniós választási megfigyelő 
misszió jelentése szerint magas volt a részvételi arány és jelentős a politikai tolerancia mértéke, 
problémák merültek fel azonban a médiához való hozzáférés, a médiafigyelem és a választások 
megszervezése tekintetében.
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Az adományozó partnerekkel együttműködésben az Unió támogatást nyújtott a második és 

harmadik nemzeti konferencia folyamathoz (2008. november és 2009. november), a kormányzással 

és az emberi jogokkal foglalkozó helyi uniós tematikus csoport pedig áttekintette az általános 

emberi jogi helyzetet. 2008 decemberében az uniós misszióvezetők azt javasolták, hogy a 

kormányzással és emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekkel a cotonoui megállapodás 8. cikke 

szerinti politikai párbeszéd keretében foglalkozzanak, az e területen folytatott párbeszéd azonban 

informális szinten maradt. Az EU ugyanakkor kifejezte a politikai párbeszéd és az együttműködés 

fokozása iránti szándékát (a svéd elnökség által 2009 novemberében elindított) az emberi jogok, a 

jó kormányzás, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartásán alapuló „Angola–

EU közös előrelépés” révén.

Burundi

Bár a burundi politikai helyzet sokat javult 2009 folyamán, az Uniónak továbbra is aggályai vannak 

az emberi jogoknak az országon belüli tiszteletben tartását illetően. Az országgal folytatott, 8. cikk 

szerinti párbeszéd napirendjén kiemelt helyen szerepeltek az emberi jogok, a választások és a civil 

társadalom szerepe. Az Unió a tárgyalt időszakban több démarche-ot küldött és nyilatkozatott tett, 

többek között az albínókkal való bánásmóddal (2008. december), a homoszexuális magatartás 

kriminalizálásával (2009. április és május), a szakszervezeti aktivisták és újságírók fogva tartásával, 

valamint a büntetlenséggel kapcsolatban. Az Unió üdvözölte, hogy 2009. április 22-én eltörölték 

Burundiban a halálbüntetést. Az Unió a demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül 

több projektet is támogat Burundiban.

Csád

Az Unió a biztonság- és védelempolitika keretében 2008. január 28-án elindította az EUFOR 

Tchad/RCA áthidaló katonai műveletet Kelet-Csádban és a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti 

részén. Erre az 1778 (2007) ENSZ BT-határozat alapján kerül sor, amely többdimenziós jelenlét 

kialakítását hagyta jóvá Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban. A művelet 2008. március 15-

től 2009. március 15-ig tartott, amikor az EUFOR feladatát egy ENSZ-misszió, a MINURCAT 

vette át.
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Az EUFOR Tchad/RCA telepítése kifejezte az EU kötelezettségvállalását arra, hogy aktívan 

elősegítse a biztonsági helyzet javulását a régióban, főként Kelet-Csádban és a Közép-afrikai 

Köztársaság északkeleti részén. A művelet hozzájárult a menekültek és a belső menekültek 

védelméhez, megkönnyítette a humanitárius segítségnyújtás célba juttatását, elősegítette a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára az önkéntes hazatérés feltételeinek 

megteremtését (a kelet-csádi stabilizációt szolgáló bizottsági program támogatásával), valamint 

közreműködött a MINURCAT működési biztonságának és szabadságának garantálásában.

Az emberi jogi jogsértések (mint például a politikai ellenfelek önkényes fogva tartása a lázadók 

támadásai során, a szexuális erőszak, a véleménynyilvánítási szabadság megsértése és az 

emberijog-védők zaklatása) a lázadó csoportok és a csádi hadsereg közötti konfliktusok visszatérő 

elemei, melyek tekintetében az EUFOR megbízatása fontos rendelkezéseket tartalmazott:

· hozzájárulás az emberi jogok nyomon követéséhez, előmozdításához és védelméhez, különös 

tekintettel a szexuális és nemi alapú erőszakra, továbbá a büntetlenség elleni küzdelmet 

szolgáló intézkedések ajánlása az illetékes hatóságok számára; 

· képességeihez mérten a csádi és a közép-afrikai köztársasági kormány és a civil társadalom 

kapacitásának megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatása a nemzetközi emberi jogi 

normák terén nyújtott képzés révén, továbbá a gyermekek fegyveres csoportok általi 

toborzásának és felhasználásának megszüntetésére irányuló erőfeszítések támogatása; 

· a csádi kormány és – a BONUCA megbízatása ellenére – a közép-afrikai köztársasági 

kormány segítése a jogállamiság előmozdításában, többek között a független 

igazságszolgáltatás és a megerősített jogrendszer számára nyújtott támogatás révén, az ENSZ-

ügynökségekkel szoros együttműködésben.

Az EU rendszeresen felvetette e kérdéseket az illetékes hatóságoknál. A közelgő 2010. évi 

törvényhozási választásokra figyelemmel az Unió továbbra is részt vállalt a politikai folyamatban a 

csádi politikai élet tartós reformjának céljával. A lassú előrehaladás ellenére létrejött a szabad és 

átlátható választásokat garantáló jogi keret.
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A javuló általános politikai környezet fényében az EU felszólította az ország hatóságait, hogy 

hajtsák végre a különböző politikai ellenzéki pártok és a kormány között 2007. augusztus 13-án 

létrejött globális politikai megállapodást. A jelentés tárgyát képező időszakban az Unió aktívan 

törekedett egy tényleges politikai párbeszéd előmozdítására, továbbá hangsúlyozta, hogy a 

megállapodás nyitást jelent a fegyveres csoportok felé, amennyiben azok felhagynak a rezsim 

erőszakos megdöntésére irányuló törekvésükkel.

Az EU hangsúlyozta, hogy a lakosság megnyugtatása céljából fontos a biztonság és a jogállamiság 

biztosítása, a büntetlenség elleni küzdelem, valamint a sajtószabadság garantálása. Az EU 

megismételte, hogy megfelelően nyomon kell követni a 2008. februári eseményeket követően 

felállított vizsgálóbizottság ajánlásait, beleértve a prominens ellenzéki vezetők eltűnését is.

Csád stabilizációja a regionális válság megoldása szempontjából is alapvető fontosságú. A dárfúri 

válság következményei hozzájárultak a csádi belső válság és bizonytalanság fokozódásához.

Regionális megközelítéssel kell kezelni a Csád és Szudán között feszülő, a lázadók által is 

gerjesztett etnikai feszültségeket és ellentéteket. Az EU közreműködött azokban a nemzetközi és 

regionális erőfeszítésekben (különösen a dakari és dohai megállapodásokban), amelyek célja, hogy 

tartós megoldást találjanak ezen, a régió egészét fenyegető feszültségekre.

Elefántcsontpart

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által Elefántcsontparttal szemben bevezetett intézkedések lassú 

végrehajtása miatt az EU 2008. november 18-án megújította és meghosszabbította – az első 

alkalommal 2004 decemberében – azon személyekkel szemben bevezetett korlátozó intézkedéseket, 

akik „az elefántcsontparti békét és nemzeti megbékélési folyamatot veszélyeztetik”, vagy „az 

emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Elefántcsontpart területén történt súlyos 

megsértéséért felelősek”. Az Unió a demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül 

számos projektet valósít még Elefántcsontparton. A jelentés tárgyául szolgáló időszakban továbbá a 

Bizottság – a 2010 közepén várható elnökválasztást megelőzően – választási szakértői missziót 

küldött Elefántcsontpartra.
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Kongói Demokratikus Köztársaság

Az EU több alkalommal is elítélte az emberi jogok KDK-beli megsértését, kifejezésre juttatva 
mélységes aggodalmát, többek között a kongói állami tisztviselőkkel történt közvetlen 
kapcsolatfelvétel során. Az aggályok a nemi erőszak szintjével, a polgári lakossággal szemben 
elkövetett egyéb kegyetlenkedésekkel és a belső menekültek helyzetével kapcsolatban 
fogalmazódtak meg. Felszólította a KDK kormányát, hogy kivétel nélkül biztosítsa a nemzetközi 
joggal – így az emberi jogi szabályokkal és a nemzetközi humanitárius joggal – kapcsolatos 
jogsértések felelőseinek elszámoltatását, továbbá felszólított a KDK fegyveres erői, azaz a FARDC 
parancsnokainak és katonáinak mielőbbi biztonsági átvilágítására. Ezenfelül szükség szerinti 
gyakorisággal démarche-ot küldtek az illetékes nemzeti hatóságoknak az emberijog-védők védelme 
érdekében és egyéb aggodalomra okot adó kérdésekben.

Az EU továbbra is támogatta a jó kormányzást, beleértve a demokrácia megszilárdítását, a 
jogállamiságot és a biztonsági ágazat reformját.

Az EUSEC RD Congo és az EUPOL RD Congo megbízatása 2010 szeptemberében, illetve 2010 
júniusában lejár. Az EU jelenleg tárgyal a megbízatások – összehangolásukat is célzó –
meghosszabbításáról, ami arról tanúskodik, hogy az EU prioritásként kezeli a hadsereg és a 
rendőrség reformjának további támogatását az igazságügyi és rendőrségi reform terén elért 
eredményes erőfeszítései mellett.

Az EUSEC (amelyet eredetileg 2005. június 8-án hoztak létre) tanácsadást és segítségnyújtást 
biztosít a biztonságért felelős kongói hatóságoknak, tovább biztosítja azon szakpolitikák 
előmozdítását, amelyek összeegyeztethetőek az emberi jogokkal és nemzetközi humanitárius 
joggal, a nemek közti egyenlőséggel és a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekkel 
kapcsolatos kérdésekkel, a demokratikus normákkal, a közügyek megfelelő igazgatásával, az 
átláthatósággal és a jogállamiság elvének tiszteletben tartásával. 2009 novembere óta az EUSEC 
RD Congo fokozott hangsúlyt fektet a bűncselekményekkel – különösen a szexuális és nemi alapú 
erőszakkal és a gyermekkatonák alkalmazásával – kapcsolatos büntetlenségre megoldást kereső 
erőfeszítések támogatására. A hadsereg reformja tekintetében betöltött, elsődlegesen tanácsadói 
szerepét kiegészítendő, az EUSEC az Unió vagy a tagállamok által finanszírozott vagy 
kezdeményezett projekteket is végrehajt vagy felügyel, például a nemek közötti egyenlőség, az 
emberi jogok, az egészségügy és az infrastruktúra területén. Az EUSEC RD Congo e tekintetben 
támogatást nyújtott az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős EUKK számára is a Kivu 
tartományokat célzó békemegállapodások végrehajtására irányuló erőfeszítéseihez. Megbízatásával 
összhangban az EUKK előmozdította az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, 
különös figyelmet fordítva a nőkre és a gyermekekre.
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A korábbi (2007. június 30-án befejezett) EUPOL Kinshasa missziót követően az EU (2007. július 

1-jén) – a biztonsági ágazat rendőrségi vonatkozásainak és az igazságszolgáltatás területével való 

kapcsolatainak támogatása érdekében – elindította az EUPOL RD Congo missziót. Az EUPOL RD 

Congo jelenlegi megbízatása 2010. júniusig szól, és a KDK keleti részén (Gomában és Bukavuban) 

van jelen. Az EUPOL RD Congo misszió bizonyságot tesz az ország stabilitása és 

demokratizálódása iránti uniós elköteleződés mellett; a misszió megbízatása egyúttal az emberi 

jogoknak a kongói rendőrségi reformban való érvényesítéséhez való hozzájárulásra is kiterjed. Az 

EUPOL (az EUSEC-kel közösen) szakértelemmel bír a nemek közötti egyenlőség és az emberi 

jogok területén, és aktív koordinációra törekszik e területen a nemzetközi közösséggel és a helyi 

szereplőkkel. 2009 októbere óta egy új közös fellépés révén a misszió különleges figyelmet fordít a 

szexuális erőszakra és a büntetlenségre, amely rendkívül sürgető probléma az országban, különösen 

annak keleti részén. E probléma megoldására – a szexuális erőszak elleni küzdelemre is kiterjedő –

bűnügyi nyomozást végző multidiszciplináris csoportokat terveznek bevetni Gomában és 

Bukavuban. Ezek hatásköre azonban a KDK területének egészére kiterjed majd.

Az EU továbbra is támogatni fogja a jelenleg zajló politikai folyamatokat, mivel úgy véli, hogy a 

KDK kormányával és a régió más országainak kormányaival folytatott párbeszéd, valamint a 

politikai és biztonsági kötelezettségvállalások végrehajtása alapvető fontosságú az emberi jogi 

jogsértések csökkentése és a tartós béke megteremtése szempontjából. Az EU határozottan 

támogatja azt az elvet, amely szerint felelősségre kell vonni azokat, akik megsértik a polgári 

lakosság emberi jogait. Ezzel összefüggésben az EU újfent megerősítette, hogy teljes körűen 

támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az emberi jogoknak a Nagy Tavak Régiójában történt 

múltbéli és jelenlegi megsértésével kapcsolatos erőfeszítéseiben, és Bosco Ntanganda letartóztatása 

és átadása tekintetében együttműködésre szólította fel a KDK kormányát. 
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Eritrea

Aggályosnak tartva a nemzeti és nemzetközi törvények szerinti emberi jogi kötelezettségek tartós 

megszegését, az EU sürgette az eritreai kormányt, hogy minden politikai foglyot feltétel nélkül 

bocsásson szabadon. Az EU e célból két nyilatkozatot tett közzé 2008 és 2009 szeptemberében. E 

nyilatkozatokban az EU felhívta a figyelmet az Isaias Afwerki elnök nyílt bírálata miatt 2001 óta 

önkényesen fogva tartott és jogaitól megfosztott tizenegy magas rangú kormányzati tisztviselőre, 

valamint a bebörtönzött újságírókra és azon személyekre, akiket politikai, illetve vallási 

meggyőződésük miatt tartanak fogva. Ezenfelül a tárgyalt időszak alatt Asmarában 2009. március 

5-én és 2009. november 19-én a cotonoui megállapodás 8. cikke szerinti politikai párbeszédet 

tartottak az emberi jogokról. Az EU ezenfelül támogatást nyújtott több, az emberi jogok 

előmozdítását célzó projekttevékenységhez, különösen az emberi jogokkal kapcsolatos 

információhoz való hozzáférés és a munkavállalók jogai terén.

Etiópia

Az EU 2009 decemberében nyilatkozatot tett közzé, melyben az etióp kormányt a 

véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartására és előmozdítására szólította fel. E 

nyilatkozatra az etiópiai sajtó állítólagos zaklatása és megfélemlítése miatt továbbra is meglévő 

nemzetközi aggályok adtak okot. Az EU a hatóságokkal folytatott más kapcsolataiban is továbbra is 

hangot adott ezen aggályainak. Az EU 2009 januárjában nyilatkozatot tett közzé, melyben kifejezte, 

hogy aggályosnak tartja az etióp karitatív szervezetekről és a társaságokról szóló törvény 

elfogadását. Az EU felszólította az etióp hatóságokat annak biztosítására, hogy a törvény 

semmiképpen se veszélyeztethesse a kölcsönös érdekeken alapuló civil társadalmi projekteket. A 

törvény átmeneti időszaka alatt az EU továbbra is támogatást nyújtott a civil társadalmi szervezetek 

emberi jogi projektjeihez. Az EU ezenfelül figyelemmel kíséri a 2009-ben elfogadott terrorizmus 

elleni jogszabályoknak az ország emberi jogi helyzetére kifejtett hatását. Az emberi jogi helyzetet a 

cotonoui megállapodás 8. cikke szerint Etiópiával folytatott párbeszéd keretében szintén felvetették.
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Gambia

Az emberi jogoknak – különösen a véleménynyilvánítás szabadságának – a helyzete továbbra is 

aggasztó Gambiában. Az EU 2009 júniusa és augusztusa között a lázító és rágalmazó anyagok 

közlésével vádolt hat újságíró letartóztatása miatti aggályaival a hatóságokhoz fordult. Az EU két 

nyilvános nyilatkozatot tett közzé a rájuk kirótt súlyos ítéletekkel kapcsolatban. Az EU aggályainak 

adott hangot a véleménynyilvánítás szabadságát csorbító ítéletek negatív hatását illetően, és 

emlékeztette a gambiai kormányt a nemzetközi egyezmények értelmében vállalt felelősségeire. Bár 

ez a hat újságíró később bocsánatot nyert, az EU továbbra is aggályosnak tartja, hogy a kormány 

nem riad vissza attól, hogy az emberijog-védőkkel szemben a jogrendet használja fel. Azonban több 

jel mutat arra, hogy a gambiai hatóságok készen állnak arra, hogy megbeszélést folytassanak az EU-

val az emberi jogokkal kapcsolatos problémákról a cotonoui megállapodás 8. cikke szerinti – 2009-

ben megkezdett – politikai párbeszéd keretében.

Ghána

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2008. december 7-i elnökválasztás és 

parlamenti választás megfigyelésére. Az EOM az elnökválasztás 2008. december 28-án tartott 

második fordulóját is figyelemmel kísérte. Az EU EOM véleménye szerint az elnökválasztás és a 

parlamenti választás nyílt, átlátható volt, és több jelölt versengett. Az EOM továbbá megállapította, 

hogy általában véve betartották a választások nemzetközi és regionális alapvető fontosságú kereteit, 

és tiszteletben tartották az alapvető szabadságjogokat. Az EU a 2009 januári nyilatkozatában 

üdvözölte az eredményeket. Az EU 2009 októberében nyilatkozatot tett közzé, melyben üdvözölte, 

hogy Ghána valamennyi halálbüntetést megváltoztatta. A nők elleni erőszakról szóló uniós 

iránymutatásokkal összhangban az EU kidolgozott egy stratégiát, melynek célja a családon belüli 

erőszak problémájának megoldása, valamint az, hogy segítséget nyújtson Ghánának vonatkozó 

jogszabályai – különösen a családon belüli erőszakról szóló törvény – végrehajtásában.
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Guinea

A demokrácia és a jogállamiság 2009 során romló helyzetére válaszként az EU minden 

rendelkezésére álló eszközzel nyomást gyakorolt a 2008. decemberi államcsínyt követően 

hatalomra került juntára. Az EU szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását a Guineával 

foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoport és a 96. cikk szerinti nyomon követési missziók 

révén.

Az EU 2009 júliusában úgy döntött, hogy a demokrácia és a jogállamiság megsértése miatt lezárja a 

cotonoui megállapodás 96. cikke szerint a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációkat.

Az EU 2009 októberében korlátozó intézkedéseket (célzott szankciókat, vízumtilalmat és 

pénzeszköz-befagyasztást) vezetett be a Guineai Köztársasággal szemben válaszul arra, hogy a 

biztonsági erők erőszakkal leverték a politikai tüntetéseket és durván megsértették az emberi 

jogokat. Az EU Tanácsa nyilvános nyilatkozataiban ismételten hangot adott aggályainak. 2009 

decemberében tovább fokozta a korlátozó intézkedéseket, miután az ENSZ vizsgálóbizottsága 

jelentésében megállapította, hogy a junta vezetőit terheli a felelősség a korábban elkövetett 

emberiség elleni bűncselekményekért.

Az EU visszavonta a halászati megállapodásra vonatkozó javaslatát, és néhány kifizetést 

felfüggesztett.

Bissau-Guinea

Az EU 2008 februárjában úgy határozott, hogy a biztonsági ágazat reformjának támogatására 

Bissau-Guineában KBVP-missziót hoz létre (EU SSR Guinea-Bissau). A misszió a Bissau-guineai 

katonai, rendőrségi és igazságügyi ágazat reformjához kapcsolódóan tanácsadást és segítségnyújtást 

biztosít annak érdekében, hogy hozzájáruljon a biztonsági ágazat reformjára irányuló nemzeti 

stratégia végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséhez, mely stratégiát széles körben 

döntőnek minősítik a Bissau-guineai átfogó reformfolyamatban. A misszió megbízatását 2009 

novemberében meghosszabbították.
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Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2008. november 16-i törvényhozási 

választás megfigyelésére. Az EOM megállapította, hogy a választásra jogosultak nagy számban 

vettek részt a választáson. Az EOM a szavazás és a szavazatszámlálás lebonyolítását a 

szavazókörökben jónak találta, azonban a választáshoz szükséges anyagok hiányából eredő 

problémák az ország kilenc régiójából legalább hatban az EU EOM által megfigyelt szavazókörök 

több mint 5 százaléka esetében késedelmet okoztak.

Az EU újabb EOM-et küldött a 2009. június 28-án lezajlott elnökválasztás és parlamenti választás, 
valamint az elnökválasztás 2009. július 26-ára szervezett második fordulója megfigyelésére.
Néhány rendellenesség ellenére az EU EOM úgy találta, hogy az elnökválasztást általában véve 
megfelelően bonyolították le és átlátható módon szervezték meg. A választási folyamatot ismételten 
kielégítő jogi keretben bonyolították le, mely garantálta, hogy a polgárok és jelöltek élhessenek 
alapvető szabadságjogaikkal és szélesebb értelemben vett politikai jogaikkal. Az EU EOM számos 
javító szándékú ajánlást tett a jövőre nézve, különösen a szavazók nyilvántartásba vételét és a 
választási kampányt illetően.

Kenya

Az EU-t mély aggodalommal töltik el az emberi jogok védelmezőivel és a kenyai választásokat 
követő erőszak szemtanúival szembeni fenyegetésekről szóló jelentések, valamint a bírósági eljárás 
nélküli kenyai kivégzésekről szóló jelentések, amely eseményekre a bírósági eljárás nélküli 
kivégzéssekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó 2009. februári látogatása és jelentése derített 
fényt. Az EU 2009. októberi nyilatkozatában felszólította a kormányt, hogy a jogtalan kivégzések 
valamennyi elkövetőjét, így a biztonsági erőkben szolgáló személyeket is állítsa bíróság elé. Az EU 
hiteles, független, alkotmányos védelmet élvező, helyi különleges törvényszék felállítására szólított 
fel annak érdekében, hogy a választásokat követő erőszak elkövetői ne maradjanak büntetlenül.
Nem tűnik valószínűnek, hogy a parlament mérlegelni fogja ezt a lehetőséget, ehelyett inkább 
megvárja a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárását, amely – ha lezajlik – csak az erőszakot szító és 
kiváltó magas beosztású személyekkel szemben fog vizsgálatot folytatni, az erőszak elkövetőit 
szabadon hagyja. Az EU-t aggodalommal tölti el, hogy Kenya megszegte a Nemzetközi 
Büntetőbíróságnak való jelentéstételre előírt 2009. szeptemberi határidőt, valamint hogy ez a 
mulasztás – a Waki vizsgálóbizottság által, valamint a kormány saját nyilatkozataiban előírt – a 
büntetlenség elleni küzdelemmel kapcsolatos határidők korábbi figyelmen kívül hagyásának 
logikájába illik. Az EU üdvözölte a kenyai hatóságok együttműködési nyilatkozatát a Nemzetközi 
Büntetőbírósággal.
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Libéria

Az EU 2008. júliusi nyilatkozatában aggályait fejezte ki azon libériai törvény miatt, mely bizonyos 

bűncselekmények esetében ismét bevezeti a halálbüntetést. Az EU sürgette a hatóságokat, hogy 

tartsák magukat a halálbüntetés minden bűncselekmény esetében való 2005. évi eltörléséhez, és 

emlékeztetett arra, hogy Libéria a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 

második fakultatív jegyzőkönyve értelmében kötelezettséget vállalt erre. Az EU ennélfogva arra 

kérte a libériai kormányt és parlamentet, hogy törvényben törölje el és a gyakorlatban szüntesse be a 

halálbüntetést. A jelentésben tárgyalt időszak alatt a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 

(EIDHR) keretében folytatták a projekteket.

Madagaszkár

A 2009. március 17-i madagaszkári államcsínyt követően az EU minden nem demokratikus 

intézkedések révén történő hatalomra jutási kísérletet elítélt. A cotonoui megállapodás előírásaival 

összhangban az EU 2009. július 6-án a 96. cikk szerinti konzultációkat kezdett a madagaszkári 

kormánnyal annak érdekében, hogy megvizsgálják a helyzetet és az alkotmányos rendhez való 

gyors visszatérés lehetőségeit. A konzultációk nyitóülésén az EU a madagaszkári fél részéről nem 

kapott semmiféle kielégítő javaslatot.

2009 során egy nemzetközi közös közvetítő csapat vezetésével gyakori tárgyalásokra került sor 

annak érdekében, hogy valamennyi politikai párt között konszenzus alakuljon ki. Ezek 

eredményeképpen a négy madagaszkári párt vezetője 2009. augusztus 9-én Maputoban aláírta az 

átmenetről szóló chartát, mely meghatározza azokat az átmeneti intézményeket, melyek feladata a 

demokráciához való visszatérés lebonyolítása és tizenöt hónapon belül elnökválasztás és 

törvényhozási választás szervezése. Ezen megállapodást a 2009. november 6-án Addisz-Abebában 

aláírt okmány egészítette ki. Azóta a helyzet nem mozdult el a holtpontról abban a tekintetben, hogy 

nem hoztak végrehajtó intézkedéseket az átmeneti intézmények álláshelyeinek betöltésére annak 

érdekében, hogy a valamennyi madagaszkári párt által aláírt konszenzusos és átfogó átmeneti 

folyamatot ténylegesen megvalósítsák.
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Malawi

Az EU a jó kormányzás előmozdítása és az intézményi kapacitásépítés révén jelentős támogatást 

nyújt a malawi emberi jogi helyzet javításához. Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) 

küldött a 2009. május 19-én lezajlott elnökválasztás és parlamenti választás megfigyelésére. Az EU 

EOM tapasztalatai szerint az alapvető szabadságjogokat, valamint a gyülekezési, a 

véleménynyilvánítási jogot és a szabad mozgáshoz való jogot általában véve tiszteletben tartották, 

azonban a választások nem feleltek meg teljes mértékben a nemzetközi és regionális előírások 

értelmében Malawi által vállalt kötelezettségeknek, különösen a kampány során az egyenlő 

versenyfeltételek hiánya miatt.

Mauritánia

Az EU és más nemzetközi szereplők széles körben elítélték, hogy 2008. augusztus 6-án 

megbuktatták Abdellahi elnököt és hogy Mohamed Ould Abdel Aziz tábornok átvette az irányítást.

Mivel az államcsíny az AKCS-EK partnerségi megállapodásban felsorolt lényeges elemek 

nyilvánvaló megsértését jelentette, az EU úgy határozott, hogy felfüggeszti az együttműködést a 

Mauritánai Iszlám Köztársasággal, és a cotonoui megállapodás 96. cikke szerinti konzultációkat 

kezd.

2009. április 6-i határozatában a Tanács rendezési tervet határozott meg, mely lehetővé teszi az 

együttműködés fokozatos – a válság végét jelentő konszenzusos megoldás megvalósításának és az 

alkotmányos rendhez való visszatérésnek, így az átlátható és hiteles elnökválasztásnak az alapján 

történő – újbóli megnyitását. Nemzetközi kapcsolattartó csoportot (ICG) hoztak létre annak 

érdekében, hogy Mauritániának segítsen konszenzusos kiutat találni a válságból. A konszenzusos 

megoldás a dakari megállapodásnak a válságban érintett felek általi aláírásával és az elnökválasztás 

2009. július 18-án történő megrendezésével valósult meg. A visszatérés az alkotmányos rendhez 

lehetővé tette a nemzetközi – többek között az EU-val való – együttműködés folytatását.
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Mozambik

Az EU különféle – többek között a sajtószabadsághoz, az állampolgári és választási ismeretek 

oktatásához, a helyi civil társadalmi szervezetek megerősítéséhez, a helyi kormányzásnak, a 

munkavállalók jogainak és a vakoknak a támogatásához kötődő – projektekkel mozdította elő az 

emberi jogok helyzetét Mozambikban. Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 

2009. október 28-i elnökválasztás, törvényhozási választás, illetve a tartományi nemzetgyűlési 

választás megfigyelésére. Az EOM megállapította, hogy a Mozambikban első alkalommal 

egyidejűleg tartott három választás sikeresen zajlott le. A választás napját igen jól szervezetten 

bonyolították le, és a résztvevőket békés és nyugodt magatartás jellemezte. Azonban az EOM 

számos szabálytalanságot figyelt meg a szavazatösszesítés folyamatában. Bár ezek nem voltak 

jelentős hatással az elnökválasztás, a törvényhozási és a tartományi nemzetgyűlési választás 

eredményeire, a folyamat súlyos hiányosságára mutattak rá.

Niger

A nemzetközi közösségben heves reakciót váltottak ki a 2009. évi nigeri események, melyeket 

számos megfigyelő „alkotmányos államcsínynek” minősített. Az EU 2009 júliusában két külön 

nyilatkozatot tett közzé, melyekben elítélte a demokratikus értékek és a jogállamiság megsértését 

Nigerben, és figyelmeztetett arra, hogy ez súlyos következményeket von maga után az EU és Niger 

együttműködése tekintetében. Az EU 2009 decemberében a cotonoui megállapodás 96. cikkének 

keretében politikai konzultációkat kezdett a kormánnyal. A konzultációk újabb fordulójára 2010 

áprilisában kerül sor, amikor is többek között a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal és a 

politikai szabadsággal foglalkoznak, valamint a kormány megerősíti a sajtóhoz kapcsolódó vétségek 

büntethetőségének megszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalását.

Nigéria

2009. június 9-én Prágában Nigéria–EU miniszteri találkozót tartottak, melyen megállapodás 

született az emberi jogok, a jó kormányzás, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben 

tartásán alapuló közös előrelépésről. Ennek célja a politikai párbeszéd és az együttműködés 

fokozása az Afrika–EU stratégiai partnerség keretében. A nigériai kormány kérésére válaszul az 

EU–Nigéria közös előrelépés keretében helyi párbeszédet kezdtek az emberi jogokról, melynek első 

fordulójára 2009. december 9-én került sor.
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Az EU 2009 júliusában nyilatkozatot tett közzé, melyben aggályait fejezte ki a Nigéria északi 

részén tapasztalható erőszak és az emberélet-veszteség miatt. A nyilatkozatban felkérte a nigériai 

kormányt, hogy területén a béke és biztonság fenntartására tett intézkedései során tartózkodjon az 

erő alkalmazásától és tartsa tiszteletben az emberi jogokat.

Ruanda

A Ruandával folytatott politikai párbeszéd során az EU több emberi joggal kapcsolatos kérdést is 

felvetett, többek között a népirtás ideológiájáról és a kiadatásról szóló törvény, valamint a bírósági 

ügyek átadásáról és a sajtóról szóló törvény alkalmazására vonatkozóan, illetve a Gacacával 

kapcsolatban (a népirtással kapcsolatos ügyek tárgyalására alkalmassá tett hagyományos 

népbíróságok). A Nagy Tavak régiójáért felelős EUKK 2009. júliusi ruandai látogatása során 

különös figyelmet szentelt a Ruanda és az EU közötti igazságügyi együttműködésnek.

A demokráciával kapcsolatos kérdések tekintetében az EU választási megfigyelő missziót (EOM) 

küldött a 2008. szeptember 15-én lezajlott parlamenti választás megfigyelésére. Az EOM 

megállapította, hogy a választást békés és rendezett módon bonyolították le, és hogy a 2003-as 

választáshoz képest javultak a választás körülményei, különösen az egyesülési és gyülekezési 

szabadság helyi szintű garanciáinak köszönhetően. Azonban az EOM úgy találta, hogy a 

szavazatszámlálás és -összesítés folyamatának eljárási biztosítékain és átláthatóságán jelentősen 

javítani kell a nemzetközi előírások teljesítése érdekében. A ruandai ellenzéknek biztosított politikai 

tér általában véve még mindig igen szűkös, és a 2010-es elnökválasztásban részt venni kívánó 

politikai pártok nehézségekbe ütköznek a nyilvántartásba vétel folyamata során, vezetőikkel 

szemben pedig megfélemlítést és fizikai erőszakot alkalmaznak. Az EU a tervek szerint egy kisebb 

választási felderítő missziót küld Ruandába, mely 2010 júniusa és augusztusa között nyomon követi 

a választási folyamatot.
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Szenegál

Szenegállal kapcsolatban az EU emberi jogokkal kapcsolatos tevékenysége erőteljesen az átmeneti 

igazságszolgáltatás támogatására koncentrált. Konkrétan, az EU továbbra is sürgette a hatóságokat, 

hogy hajtsák végre az Afrikai Unió Hissène Habré, volt csádi diktátor bírósági eljárás alá vonására 

vonatkozó, 2006-os megbízatását, mely személyt az emberiség elleni bűncselekmények 

elkövetésével vádolják, és aki lemondatása óta Szenegálban él. A szenegáli kormány kérésére az 

Afrikai Unióval együttműködésben szakértői csapatot küldtek a bírósági tárgyalás előkészítő 

munkájának támogatására. Az EU továbbá démarche-okat küldött a szenegáli kormánynak a 

Nemzetközi Büntetőbírósággal (elfogatóparancsok végrehajtása), valamint a szexuális irányultság 

alapján történő megkülönböztetéssel kapcsolatban. Az EU a cotonoui megállapodás 8. cikke szerinti 

hivatalos politikai párbeszédhez ütemtervet javasolt a kormány számára, de találkozókra eddig nem 

került sor.

Sierra Leone

Az EU képviselői aktívan részt vettek azokon a kétpárti megbeszéléseken, amelyeket a politikai 

pártok között 2009 márciusában kitört – fosztogatással, gyújtogatással, nőkkel szemben elkövetett 

erőszakkal (így állítólag nemi erőszakkal), valamint lázongásokkal járó – erőszakos eseményeket 

követően rendeztek meg. . A megbeszélések eredményeként kiadott közleményben a felek 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy hathatós vizsgálatot folytatnak az erőszakos cselekményekkel 

kapcsolatban, elkötelezik magukat a demokratikus normák, valamint a véleménynyilvánítás 

szabadságának, a jogállamiságnak, a békés tüntetéshez való jognak, továbbá az alapvető 

intézmények pártatlanságának a támogatása mellett.

Az EIDHR keretében az EU további támogatást nyújtott a Sierra Leone-i Különleges Bíróság 

tájékoztató kampányához. Pénzügyi támogatást kapott a Különleges Bíróságnak az 

igazságszolgáltatásról való tájékoztatással és a kapacitásépítéssel kapcsolatos projektje, melynek 

célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Bíróság által végzett fontos munkáról, illetve a jogállamiság, a 

nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok Sierra Leonéban és az alrégióban való 

előmozdítására irányuló átfogóbb célkitűzéseiről. 2008 nyarán a Stabilitási Eszköz keretében 

gyorssegélyt folyósítottak a Különleges Bíróság működési költségeinek fedezésére annak 

biztosítása érdekében, hogy igazságügyi tevékenységei ne szenvedjenek fennakadást.
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Szomália

Az EU a jelentésben tárgyalt időszak során aggályait fejezte ki amiatt, hogy az emberi jogok 

helyzete a folytatódó konfliktus eredményeképp tovább romlott, olyan területeken is, melyek az 

Átmeneti Szövetségi Kormány ellenőrzése alatt állnak. 2009. júliusi tanácsi következtetéseiben az 

EU komoly aggályainak adott hangot az emberi jogok és a releváns nemzetközi humanitárius jog 

többszöri megsértése miatt. Az EU megdöbbenéssel fogadta az emberi jogoknak a fegyveres 

ellenzék ellenőrzése alatt álló területeken történő példátlan megsértését, így a megkövezéseket és 

kivégzéseket. Az EU 2009. novemberi nyilatkozatában elítélte az országnak az Al Shabab által 

ellenőrzött területein megkövezéssel végrehajtott kivégzéseket, valamint felszólította az érintett 

feleket, hogy szüntessék be ezt a gyakorlatot, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a 

nemzetközi humanitárius jogot.

Az EU támogatást nyújtott a szomáliai emberijog-védők számára, és készen áll segítséget 

biztosítani egy olyan mechanizmus kialakításához, melynek célja a bármely fél által elkövetett 

emberijog-sértések kivizsgálása. Az EU továbbá készen áll, hogy fokozza Szomáliának nyújtott,

különösen az állami intézményekben és a közszolgáltatásban történő kapacitásépítésre irányuló 

támogatását, mely pozitívan befolyásolná az emberi jogi helyzetet.

Az EU 2008. december 8-ától folytatja az EU NAVFOR ATALANTA elnevezésű, első uniós 

haditengerészeti műveletet annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a Szomália partjainál 

folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és 

visszaszorításához. E műveletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1814 (2008) sz., 1816 

(2008) sz.,1838 (2008) sz. és 1846 (2008) sz. határozatának támogatásaként indították. Az uniós 

művelet célja az, hogy hozzájáruljon az Élelmezési Világprogram (WFP) szomáliai belső 

menekültek számára élelmiszersegélyt szállító hajóinak védelméhez, és hogy megvédje az Áden-

öbölben és a szomáliai vizeken közlekedő, veszélyeztetett hajókat.
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Dél-Afrika

Az EU és Dél-Afrika az ENSZ-ben közös erővel foglalt állást 2008-ban azon határozatok mellett, 

melyek tiltják a konfliktusok idején elkövetett nemi erőszakot és a polgári lakosság jobb védelmére 

szólítanak fel. 2009 szeptemberében Kleinmondban megrendezték a második Dél-Afrika–EU 

csúcstalálkozót, melyen mindkét fél megerősítette a közös értékeken – így az emberi jogokon, a 

demokrácián és a jogállamiságon – alapuló stratégiai partnerség melletti elkötelezettségét, illetve 

határozott szándékát, hogy az emberi jogok terén együttműködjön a nemzetközi fórumokon. Az EU 

2009 decemberében helyi szintű informális megbeszélést tartott Dél-Afrikával az emberi jogokról, 

melynek során nemzetközi kérdések kerültek szóba.

Ezenfelül a tárgyalt időszakban a Bizottság a 2009. április 22-i nemzetgyűlési és tartományi 

törvényhozási választásokat megelőzően választási szakértői missziót (EEM) küldött Dél-Afrikába.

Az EU 2009-ben megkezdte a dél-afrikai jogalkotókat támogató (15 millió EUR összegű) új 

programját. A program a nemzeti és tartományi jogalkotók hatékonyságának további 

megerősítésére összpontosít, a parlamenti felügyeleti szerep bővítésének előmozdítása mellett.

Szudán

Az emberi jogok megsértése, valamint az emberi jogok védelmezőinek erőteljes elnyomása 

továbbra is tapasztalható Szudán különböző régióiban. A halálbüntetés további alkalmazása –

ideértve a kiskorúakkal szemben hozott ítéleteket is – különösen nyugtalanító. Az EU arra 

ösztönözte a szudáni kormányt, hogy továbbra is dolgozzon egy olyan környezet kialakításán, 

amelynek eredményeképpen 2010 áprilisában sor kerülhet az országos választásokra. Az EU 

sürgette Szudánt, hogy szüntesse meg a véleménynyilvánítási szabadság, valamint a többi politikai 

szabadság, így a gyülekezési és az egyesülési szabadság korlátozását. Az EU azt is szorgalmazta a 

szudáni kormánynál, hogy állítsák bíróság elé az emberrablások, az erőszakos közösülések, a 

szexrabszolgaság, valamint az emberi jogok egyéb megsértéseinek felelőseit.

Az EU megerősítette az átfogó békeszerződés (CPA) végrehajtásának stratégiai fontosságát, és 

ismételten hangot adott azon meggyőződésének, hogy a CPA aláíróinak – a Nemzeti Kongresszus 

Pártnak és a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalomnak – eleget kell tenniük a békés és 

demokratikus Szudán megteremtésének előmozdítása iránti közös felelősségüknek.
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A tárgyalt időszakra rányomták bélyegüket a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) eljárásai, melyek 

eredményeként 2009 márciusában elfogatóparancsot adtak ki Al-Bashir elnök ellen. Az ICC 

határozatát követően az EU nyilatkozatban erősítette meg a Nemzetközi Büntetőbíróság, valamint 

annak a nemzetközi igazságszolgáltatás előmozdítása terén betöltött kulcsfontosságú szerepe iránti 

teljes támogatását és tiszteletben tartását. A több humanitárius segélyszervezet kitoloncolása miatt 

is romló humanitárius helyzet nagy feladat elé állította a nemzetközi közösséget. Az EU 

felszólította a kormányt, a helyi hatóságokat és a dárfúri lázadó csoportokat, hogy segítsék elő a 

humanitárius segítség célba juttatását, és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a 

humanitárius elveket.

Az EU határozottan elítélte a polgári lakosság és a humanitárius szereplők elleni folyamatos 

erőszakot, így a segélynyújtók elrablását Dárfúrban, illetve az UNAMID-erők elleni rendszeres 

támadásokat. Kiemelte, hogy a súlyos nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek büntetlensége 

mindenkor elfogadhatatlan, valamint újólag támogatásáról biztosította az ICC-t. Az EU több 

alkalommal ismételten felszólította a kormányt, hogy – a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeivel 

összhangban – teljes mértékben működjön együtt az ICC-vel.

Az EU különleges képviselőjén (EUKK) és a helyi uniós misszióvezetőkön keresztül a tárgyalt 

időszak során folytatta a szudáni hatóságok, a nem kormányzati szervezetek, a civil társadalom és 

egyéni aktivisták részvételével folyó emberi jogi párbeszédet. Párhuzamosan több párbeszédet és 

konzultációt tartottak a nemzetközi közösséggel, így az UNMIS és az UNAMID emberi jogi 

részlegével, valamint a védelemért az emberi jogokért felelős ENSZ-ügynökségekkel. Az EU az 

ENSZ-ben támogatta a szudáni emberi jogi helyzettel foglalkozó független szakértő 

megbízatásának meghosszabbítását.

Az EU szüntelenül hangsúlyozta a fegyveres csoportok lefegyverzésének, leszerelésének és 

újrabeilleszkedésének fontosságát, és felszólította a CPA aláíró feleit, hogy az érintett területeken a 

biztonsági helyzet javítása céljából erősítsék meg a közös integrált egységek kapacitását és 

integritását. Erre különösen a jogállamiságnak, a humanitárius segélyhez való hozzájutásnak és az 

önkéntes visszatérésnek a javítása érdekében van szükség.
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Az EU Dárfúrban támogatta a dohai békefolyamat keretében – az AU és az ENSZ együttes 

közvetítésével – kézzelfogható eredményekre törekvő nemzetközi erőfeszítéseket. Konkrétan, az 

EU sürgette a kormányt és a dárfúri lázadó csoportokat a béketárgyalásokban való komoly 

részvételre, továbbá hangsúlyozta, hogy fontos lehetőségeket teremteni arra, hogy a dárfúri civil 

társadalom a konfliktus rendezéséhez és a megbékéléshez hozzájárulhasson.

Togo

A jelentésben tárgyalt időszak során az EU továbbra is éber figyelemmel kísérte a hatalmi ágak 

szétválasztását, a polgári szabadságokat, illetve a védelemhez való jogot Togóban. A demokrácia és 

az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) keretében különböző projektek kerültek megvalósításra.

Az EU 2009 júliusában nyilatkozatot tett közzé, melyben üdvözölte a Togói Nemzetgyűlés 

egyhangú döntését, mely szerint a halálbüntetést minden bűncselekmény esetében eltörlik, a már 

kiszabott halálbüntetéseket pedig életfogytig tartó szabadságvesztésre módosítják.

Uganda

A Tanács a Nagy Tavak régiójáról szóló 2009. októberi következtetéseiben felszólította az ugandai 

kormányt, hogy demokratikus intézményei révén rendezze a politikai vitákat, valamint sürgette a 

kormányt, hogy biztosítsa a 2011-es általános választásokat megelőzően az egyenlő 

versenyfeltételeket, továbbá e választások szabad, tisztességes és átlátható jellegét. 2009 végén az 

EU kifejezte egy ugandai homoszexualitás elleni törvény bevezetésének megvitatásával szembeni 

aggályait. Az EU képviselői együttes erőfeszítéssel igyekeztek emlékeztetni az ugandai hatóságokat 

nemzetközi – így a cotonoui megállapodás lényeges elemek szerinti – kötelezettségeikre.
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Zimbabwe

Az EU 2009 januárjában megújította a cotonoui megállapodás 96. cikke szerinti „megfelelő 

intézkedéseit”, és meghosszabbította a zimbabwei kormányzati válságért és az emberi jogok 

megsértéséért felelős vezetőkkel szembeni „korlátozó intézkedéseket”. Ezen intézkedések a 

Zimbabwében a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot súlyosan 

veszélyeztető tevékenységekben részt vevő személyek és vállalatok pénzügyi eszközeinek 

befagyasztásából, illetve ezen személyek uniós területre való beutazási tilalmából állnak. A katonai 

műveleti célokat szolgáló fegyverekkel és felszerelésekkel való ellátásra vonatkozó embargó is 

hatályban van. Ezek az intézkedések nem sértik a zimbabwei lakosok érdekeit és nem gátolják 

Zimbabwe gazdasági fejlődését. Az intézkedések a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséget (SADC) és a 

zimbabwei reformerőket támogatják azáltal, hogy nyomást gyakorolnak a reformok ellenzőire. Az 

EU világossá tette, hogy a további reformok fényében kész kiigazítani intézkedéseit.

Ezen intézkedések elfogadásakor az EU megállapította, hogy a zimbabwei helyzet erősen romlott, 

és valamennyi felet sürgette, hogy feleljen meg a globális politikai megállapodásnak (GPA). Az EU 

ezenfelül elítélte az emberi jogok folyamatos megsértését, különösen az emberi jogok 

védelmezőinek elrablását és fogva tartását. Az EU aggodalmát fejezte ki a parlament tagjai ellen 

hozott megalapozatlan jogi intézkedésekről érkezett jelentésekkel kapcsolatban. Az EU felszólította 

a kormányt, hogy hajtsa végre a média reformját, biztosítsa a gyülekezési és a véleménynyilvánítási 

szabadság valamennyi állami hatóság általi tiszteletben tartását, valamint vessen véget a 

kínzásoknak és az elkülönítéssel járó fogva tartásnak.

Az EU üdvözölte az új nemzeti egységkormányt, mely az SADC közvetítésével a 2008 

szeptemberében elfogadott GPA alapján februárban alakult meg. Tsvangirai miniszterelnök 2009 

júniusában Brüsszelben részt vett egy miniszteri találkozón, ahol megállapodtak a cotonoui 

megállapodás 8. cikke szerint a kormánnyal folytatandó politikai párbeszéd keretében. Az akkor 

elfogadott megközelítés előirányozta egyrészt azt, hogy a zimbabwei kormány benyújt egy 

ütemtervet, melyben meghatározza, milyen lépésekkel kívánja megvalósítani a GPA-t, másrészt azt, 

hogy az EU benyújt egy ütemtervet a fokozatos közeledésről az EU és Zimbabwe közötti 

kapcsolatok normalizálása érdekében. 2009 szeptemberében EU miniszteri delegáció látogatott 

Zimbabwéba, hogy ott mind a három párt vezetőjével találkozzon. Ismételten kiemelték a 

folyamatos párbeszéd fontosságát.
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Az EU a nemzeti egységkormány felállása óta folyamatosan szorosan figyelemmel kíséri a 

zimbabwei emberi jogi helyzetet. Felszólított a civil társadalom (Zimbabwei Szakszervezetek 

Kongresszusa) börtönbe zárt tagjainak büntetésük lejárta előtti szabadon bocsátására, valamint az 

állami erőszak és megfélemlítés valamennyi formájának beszüntetésére. Ezenfelül helyi szintű 

démarche-ot nyújtott át azt követően, hogy az ENSZ kínzással foglalkozó különleges előadójától 

megtagadták a belépést. Továbbá Zimbabwét kiválasztották, hogy részt vegyen a kínzással 

kapcsolatos uniós iránymutatások helyi megvalósítására irányuló uniós kezdeményezésben. A 

hararei uniós misszióvezetőket felkérték, hogy 2010 júniusában tegyenek jelentést a 

megvalósításról.

Az EU tevékenységek széles körét finanszírozza Zimbabwéban azért, hogy olyan nyitott politikai 

környezetet teremtsen meg és tartson fenn, melyben az emberi jogokat és a szabadságjogokat 

tiszteletben tartják, illetve annak érdekében, hogy az országban hiteles választásokat rendezzenek.

Az EU véglegesítette a GPA-ban foglalt – különösen az alkotmányos, választási és megbékélési 

folyamatokat érintő – reformok finanszírozására szolgáló rövid távú stratégiát. Az EU által nyújtott 

segély 2009-ben 274 millió EUR-t tett ki, és az EU továbbra is érdemi párbeszédet kíván folytatni 

Zimbabwéval.

6.5. A Közel-Kelet és az Arab-félsziget

Irán

Az EU–Irán emberi jogi párbeszéd 2008–2009 során nem lépett előre, és az iráni hatóságok az EU-

val való kapcsolataikban kerülték az emberi jogok kérdését. Az EU elkötelezett maradt a párbeszéd 

újrafelvétele mellett, amennyiben Irán megerősíti komoly készségét a viszony rendezésére. Az 

emberi jogi párbeszéd 2006 decembere óta szünetel, mikor is Irán lemondta az ötödik fordulón való 

részvételt.

Az emberi jogok helyzete Iránban – különösen a 2009. június 12-i elnökválasztás óta – az 1979 óta 

eltelt idő alatt nem romlott ilyen mértékben. Továbbra is tapasztalható az emberi jogok súlyos 

megsértése, és az EU számára aggályos kérdések terén nem történt javulás.
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2009-ben az EU számos alkalommal felszólította Iránt, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokra 

vonatkozó kötelezettségvállalásait. Ezt az üzenetet közvetlen kapcsolatfelvétel során közölték 

egyrészt a teheráni iráni hatóságokkal, másrészt az iráni képviselőkkel az EU fővárosaiban. Az 

Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa kifejezte, hogy komoly aggályai vannak amiatt, hogy 

Irán folyamatosan megsérti az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Az Európai 

Tanács 2009. december 11-i ülésén az európai államfők ismételten elmondták, hogy komoly 

aggályaik vannak amiatt, hogy Iránban folyamatosan megsértik az emberi jogokat, és emlékeztették 

Iránt nemzetközi kötelezettségvállalásaira. Az EU több nyilatkozatot tett közzé az iráni emberi jogi 

helyzetről, így a tömeges kivégzésekről, a megkövezésekről, illetve a vallásszabadság sorozatos 

megsértéséről.

Különösen aggályos volt az iráni hatóságok reakciója a június 12-i elnökválasztást követő 

zavargásokra. A választásokat követően szerte az országban legkevesebb 4000 embert tartóztattak 

le önkényesen, akik közül 2009 végén csaknem 100-at tartanak még mindig fogva. A 

letartóztatásokra gyakran brutális erőszak alkalmazásával került sor. A jelentések szerint körülbelül 

40 személy veszítette életét a tömeges tüntetések során, ahol a tüntetők megkérdőjelezték a 

választási folyamat, illetve a választási eredmény legitimitását. Az EU komoly aggályainak adott 

hangot a választás utáni tömeges perek miatt, amelyeket körülbelül 150, nemzetbiztonság ellen 

elkövetett bűncselekményekkel vádolt személy ellen indítottak. A jelentések szerint kínzást 

alkalmaztak velük szemben, és bántalmazták őket. Az EU kifejezte, hogy aggályosnak tartja, hogy 

az ítéleteket tömeges perek során hozták meg, mikor is az eljárás alá vont személyeket nem 

tájékoztatták az ellenük felhozott vádakról, és megtagadták tőlük, hogy független jogi képviselőt 

vehessenek igénybe. Ezen esetek nem felelnek meg a nemzetközi előírásoknak – melyek 

tiszteletben tartására Irán kötelezettséget vállalt –, és sok esetben súlyosan sértik az iráni 

alkotmányban és jogszabályokban foglalt rendelkezéseket is. Az EU továbbá aggályait fejezte ki 

amiatt, hogy a tömeges perekben öt halálos ítélet hoztak, mégpedig legalább négyet olyan 

személyekkel szemben, akiket még a júniusi választásokat megelőzően tartóztattak le.

Az EU elítélte a halálbüntetés alkalmazását, mert az megsérti a nemzetközi minimumnormákat, 

akkor is, ha e büntetést politikai bűncselekmények esetében alkalmazzák. Az EU ismételten 

felszólította az iráni hatóságokat, hogy töröljék el a halálbüntetést, illetve eltörléséig vezessenek be 

moratóriumot a kivégzésekre. Az ismert kivégzések száma 2009 során emelkedett (368 kivégzés) a 

megelőző évhez képest, amikor is összesen 318 kivégzésre került sor.
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Az EU sajnálattal vette tudomásul a választást követő eseményekkel kapcsolatban a 

véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a nemzeti és nemzetközi sajtó szabadságát ért 

jogsértéseket. A média csatornáit is tovább korlátozták. Az internet és a mobiltelefonok 

használatának ideiglenes blokkolása, illetve lassítása révén igyekeztek megakadályozni a szabad 

vélemény- és információcserét. Több újságot bezártak, a szerkesztőket letartóztatták vagy 

kihallgatásra bevitték, a külföldi újságírókat pedig megakadályozták abban, hogy az eseményekről 

az irodájukon kívül felvett tudósítást készítsenek. A legtöbb ellenzéki weboldalt bezárták.

A politikai ellenzék továbbra is elnyomás áldozata. Mehdi Karroubi és Mir Hossein Moussavi 

korábbi elnökjelölteket tevékenységeiben nagy mértékben korlátozzák. A Nobel-békedíjas Shirin 

Ebadi emberi jogi ügyvéd Nobel-érméjét és -oklevelét ideiglenesen elkobozták teheráni 

bankszéfjéből, valamint az általa vezetett iráni emberi jogi szervezetet bezárták.

Irak

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 tiszteletben tartásának előmozdítása 

révén elősegíti a biztonság megszilárdítását, valamint helyesli a megosztottságon felülemelkedő 

demokratikus kormányzati modellt, továbbá támogatja a jogállamisággal és az emberi jogokkal 

kapcsolatos iraki kötelezettségvállalások végrehajtását. Integrált iraki jogállamiság-missziója 

(EUJUST LEX) révén az EU további képzést nyújtott az uniós tagállamokban az iraki tisztviselők 

részére, többek között az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Az iraki tisztviselők uniós 

tagállamokban szerzett munkatapasztalata e program részét képezi. Az EU továbbá iraki kérésre 

2008 óta Irakban is képzést tart magas beosztású tisztviselőknek, akik az iraki rendőri erőkben, az 

igazságügyi és a büntetés-végrehajtási szervezeteknél teljesítenek szolgálatot. Az EU ezenfelül más 

projektek – így a menekültek és a belső menekültek számára nyújtott segítség – révén is részt vett a 

jogállamiság és az emberi jogok támogatásában.
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Az EU az Irakkal folytatott politikai párbeszédet felhasználta emberi jogi célkitűzéseinek 

előmozdítására és az iraki emberi jogi problémák felvetésére. Az EU csalódottságát fejezte ki a 

halálbüntetés 2009. májusi iraki visszaállítása miatt, és azóta több ízben kérte annak eltörlését, így 

legutóbb 2009. november 11-i nyilatkozatában, melyben komoly aggályait fejezte ki az iraki emberi 

jogi helyzet miatt, és sajnálatosnak ítélte a kivégzések visszaállítását Irakban. A partnerségi 

együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások 2009. novemberi lezárása új alapokra 

helyezi a kapcsolatokat. A megállapodás tartalmaz egy emberi jogi záradékot, létrehozza az emberi 

jogi kérdésekkel kapcsolatos együttműködés kereteit, továbbá különböző problémakörökkel – így a 

jogállamisággal – is foglalkozik.

Az EU aggodalmát fejezte ki az országban számos kérdés kapcsán uralkodó emberi jogi helyzetet 

illetően. Az EU sajnálatát fejezte ki a halálbüntetés 2009-es ismételt bevezetése miatt, és 

aggodalmát fejezte ki a tisztességes tárgyalások hiánya, valamint azon szavahihető állítások miatt, 

melyek szerint a vallomásokat kínvallatással kényszerítik ki. Az EU kiemelte, hogy meg kell 

erősíteni a kormányzati struktúrákat annak érdekében, hogy a lakosságot meg tudják védeni az 

emberi jogok megsértésével szemben, továbbá aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az iraki 

hatóságok nehézségekbe ütköztek az iraki társadalom kiszolgáltatott csoportjaival szemben 

elkövetett felháborító és önkényes erőszak – többek között az etnikai és vallási kisebbségekkel és a 

homoszexuálisokkal szembeni halálos kimenetelű támadások és a gyermekekkel szembeni erőszak 

– megakadályozása során. Az emberi jogok védelmezőinek, az újságíróknak és a szakszervezeti 

aktivistáknak az iraki helyzete továbbra is aggodalommal tölti el az Európai Uniót.

A jelentésben tárgyalt időszak során az EU választási szakértői missziókat (EEM-eket) küldött 

Irakba a kormányzósági tanácsi választásra (2009. január 31.), illetve a kurdisztáni régióba az iraki 

parlamenti és elnökválasztásra (2009. július 25.).

Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábiával folytatott kapcsolataiban az EU ismételten felvetette az emberi jogok helyzetét. A 

szaúd-arábiai emberi jogi helyzet továbbra is komoly aggályokra ad okot mind egyedi esetek, mind 

pedig az olyan általános jellegű kérdések kapcsán, mint például a halálbüntetés, a nők helyzete vagy 

a sajtószabadság. Az EU továbbra is felvetette ezeket az aggályokat a szaúdi hatóságoknak, a 

kétoldalú kapcsolatok szintjén csakúgy, mint az Öböl Együttműködési Tanáccsal rendezett 

találkozókon, valamint nyilatkozatokban.
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A legutóbbi uniós démarche-ot 2009 novemberében adták át Rijádban. Az EU arra ösztönözte 

Szaúd-Arábiát, hogy vonja vissza a gyermek jogairól szóló egyezménnyel kapcsolatos fenntartásait 

annak érdekében, hogy a gyermekek jogilag 18 éves kortól számítsanak felnőttnek polgári és 

büntetőügyekben egyaránt. Az EU továbbá sürgette a kormányt, hogy haladéktalanul függesszen fel 

minden olyan halálos ítéletet, melyet 18 évesnél fiatalabb korban elkövetett bűncselekményekért 

szabtak ki, és hogy tegye meg a megfelelő lépéseket ezen ítéletek nemzetközi normáknak megfelelő 

szankciókká történő megváltoztatása érdekében.

Az EU ismételten amellett érvelt, hogy amennyiben a halálbüntetést továbbra is alkalmazzák 

Szaúd-Arábiában, azt kizárólag a legsúlyosabb bűncselekmények esetében lehessen kiróni. Az EU 

ösztönözte Szaúd-Arábiát, hogy törölje el a nemzetközileg elismert biztosítékok tiszteletben tartása 

nélkül végrehajtott nyilvános és egyéb kivégzések gyakorlatát. Az európai fél a külföldi 

állampolgárok kivégzésének kérdését is gyakran felvetette. Az EU legutóbb 2009. november 9-én 

tett közzé nyilatkozatot három külföldi állampolgár Szaúd-Arábiában végrehajtott kivégzéséről.

Az EU továbbá felvetette a jegyesség és a gyermekházasság továbbra is élő gyakorlatát.

Jemen

Jemen figyelemre méltó elvi kötelezettséget vállalt a nemzetközi emberi jogi eszközök mellett, 

azonban a megvalósítás továbbra sem volt eredményes. Különösen aggályos a nők és a 

marginalizálódott társadalmi csoportok helyzete, az igazságügy és a jogállamiság kérdése, a 

biztonsági szolgálatok általi törvénytelen fogva tartás, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának 

megsértése.

Az eddigi erőfeszítések elismerése mellett az EU kiemelte, hogy a jemeni kormány felelős a 

területén élő valamennyi polgár békéjének és biztonságának védelméért. Az EU-t ezért aggasztja a 

humanitárius helyzet romlása Sa'dah környékén, Jemen északi részén. A konfliktus egyre nagyobb 

számban követel polgári áldozatokat, és a belső menekültek száma is emelkedett, a jelentések 

szerint 250 000-re.
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Az EU üdvözölte a tűzszünetet Sa'dah környékén. Az EU úgy véli, hogy a válságra nem lehet 

katonai megoldást találni, és felszólítja a jemeni kormányt, hogy minden érintett féllel kezdjen 

párbeszédet. Ezzel összefüggésben az EU hangsúlyozta, hogy a konfliktusban érintett minden 

félnek tiszteletben kell tartania az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. Kiváltképp 

emlékeztetett arra, hogy meg kell hozni a polgári lakosság védelméhez szükséges intézkedéseket és 

lehetővé kell tenni a konfliktus elől elmenekülni kívánó civilek számára, hogy biztonságos helyre 

távozhassanak, meg kell könnyíteni az ENSZ és a nem kormányzati szervezetek számára, hogy 

eljussanak azokra a területekre, ahol a belső menekültek gyülekeznek, továbbá sürgősen lehetővé 

kell tenni, hogy az egészségügyi és humanitárius gyorssegélyek eljussanak hozzájuk.

Az EU arra számít, hogy a hatalmon lévő párt és az ellenzék konszenzusra jut a 2011-es választások 

megtartását illetően. Az Európai Unió arra ösztönözte a politikai pártokat, hogy hajtsák végre a 

választási rendszer javításához, valamint a parlament és a képviselőcsoportok szerepének 

erősítésével a demokrácia elmélyítéséhez szükséges intézkedéseket tartalmazó megállapodásukat.

Ezzel összefüggésben az EU minden politikai pártot felszólít arra, hogy komolyan fontolja meg 

azokat az ajánlásokat – különös tekintettel a választási törvényre vonatkozó ajánlásokra –, 

amelyeket az EU választási megfigyelő missziója adott.

Az EU aggodalmát fejezte ki a jemeni média szabadságának a déli eseményekről szóló híradásokat 

követően tapasztalt egyre növekvő korlátozását illetően is. Az EU felszólította a kormányt, hogy 

tartsa fenn a média szabadságát és a információhoz való hozzáférést mint alapjogokat.

6.6 Ázsia és Óceánia

Afganisztán

A Tálibán bukása óta tapasztalható jelentős előrelépés ellenére Afganisztánra továbbra is fontos 

kihívások vártak: a Tálibán bukását megelőzően elkövetett emberi jogi jogsértések kezelésére 

szolgáló átmeneti igazságügyi folyamat, a nők jogai, a gyermekek jogai (Afganisztán kiemelt 

ország a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló EU-iránymutatás 

megvalósításában), a megbízhatatlan igazságszolgáltatási rendszer, a halálbüntetés, az önkényes 

fogva tartás, a véleménynyilvánítás szabadsága, az emberijog-védők, a büntetlenség, továbbá a 

konfliktus polgári áldozatai.
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Az EU 2009-ben kifejezett aggályoknak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a síita személyi 

státuszról szóló törvényjavaslat nincs összhangban Afganisztán alkotmányos és nemzetközi 

kötelezettségeivel. Az EU teljes mértékben elismerte az Afgán Iszlám Köztársaság jogalkotási 

folyamatának szuverenitását, illetve azt, hogy az afgán alkotmány 131. cikke lehetőséget nyújt arra, 

hogy személyes ügyekre vonatkozóan a síita közösség számára külön törvényt alkossanak. Az EU 

üdvözölte a síita ítélkezési gyakorlatot követők személyes ügyeiről szóló törvény egyes 

rendelkezéseinek módosítását, ugyanakkor továbbra is aggályosnak találja a törvény egyes cikkeit, 

melyek éles ellentétben állnak az Afgán Iszlám Köztársaságnak a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, illetve a gyermek jogairól szóló egyezmény 

értelmében vállalt kötelezettségeivel. Mindazonáltal az EU örömét fejezte ki a nőkkel szembeni 

erőszak felszámolásáról szóló törvény 2009. október 7-i kihirdetése kapcsán. Ez örvendetes 

előrelépés az afganisztáni nők jogainak fejlődése terén.

Az Európai Uniónak a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés 

valamennyi formája elleni küzdelemről szóló iránymutatásaival összhangban az EU továbbra is 

ösztönözte az afgán kormányt, hogy teljesítse nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásait. Az 

EU ezzel akarta biztosítani minden afgán állampolgár – így a nők és gyermekek – emberi jogainak a 

tiszteletben tartását. Ezenfelül az EU ösztönözte a nőkről, a biztonságról és a békéről szóló 1325. és 

1820. sz. ENSZ BT-határozat ajánlásainak megvalósítására szolgáló cselekvési terv kidolgozását. A 

fenti pontok az afgán kormánnyal szembeni számos démarche fő üzenetét képezték.

Az EU továbbra is jelentős adományozó maradt az afgán emberi jogi helyzet javítása terén. Az 

Európai Bizottság által irányított helyreállítási program a tervek szerint haladt a 

kötelezettségvállalás (700 millió EUR nyújtása helyreállítási finanszírozás keretében a 2007–2010-

es időszakban) megvalósítása felé. A program fontos emberi jogi / civil társadalmi elemet tartalmaz, 

így a leginkább veszélyeztetettek szociális védelmével kapcsolatos (21 millió EUR összegű) 

támogatást.

Ezenfelül az EU a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) révén támogatja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. Az Afganisztán országalapú támogatási programja keretében 

2007 óta finanszírozott projektek a kormány átláthatóságának és elszámoltathatóságának 

előmozdításától az emberi jogokkal kapcsolatos tájékoztatáson át az emberi jogok terén nyújtott 

képzésig terjedtek.
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Ezenfelül „A fejlesztés nem állami szereplői” tematikus program keretében előmozdítják az afgán 

civil társadalmi szervezetek és nem kormányzati szervezetek támogatását. 2009 februárjában 

ajánlattételi felhívást tettek közzé. Szereplőorientált programról van szó, melynek célja a civil 

társadalmi szervezetek kapacitásának megerősítése – ami az igazságos, nyitott és demokratikus 

társadalom előfeltétele – saját kezdeményezéseik támogatása révén. Az ajánlattételi felhívás egyik 

konkrét célja a békére és a megbékélésre irányuló erőfeszítések közvetítésen, elszámoltathatóságon, 

továbbá az emberi jogok előmozdításán keresztüli támogatása, a közösségi szintű párbeszéd 

fontosságának elismerése mellett.

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2009. augusztus 20-án lezajlott tartományi 

tanácsi választás megfigyelésére. Az EOM megállapította, hogy az évtizedek óta először afgán 

irányítással megtartott választásokat romló biztonsági feltételek jellemezték, ami az afgán 

hatóságok – különösen a Független Választási Bizottság – erőfeszítései ellenére elkerülhetetlenül 

hatással volt a választás lebonyolítására. A Tálibán a választás bojkottjára szólított fel, és ennek 

egyre sűrűbben elkövetett merényletekkel adott nyomatékot, ami a polgári lakosság körében 

sebesülésekkel járt és emberéleteket követelt, ennélfogva jelentős eredménynek minősül már az is, 

hogy a választást egyáltalán megtartották. A választás napján több erőszakos esemény is történt, 

szerte az országban rakétákkal és robbantásokkal támadták a szavazóhelyiségeket és a kormány 

létesítményeit. Mindezek fényében az EOM megállapította, hogy a szavazóhelyiségek szintjén 

nagyszabású többszörös szavazás történt, és annak ellenére, hogy a Független Választási Bizottság 

jogszabályokat vezetett be a csalások felderítésére, illetve intézkedéseket dolgozott ki azok 

hatásának enyhítésére, a szavazatszámlálás során több százezer hamis szavazatot fogadtak el és 

számítottak bele az előzetes hivatalos eredményekbe.

Banglades

A technokrata ügyvezető kormány kétéves ideiglenes – a katonaság által támogatott – irányítását 

követően 2008 decemberében teljesen feloldották a szükségállapotot. Az EU választási megfigyelő 

missziót (EOM) küldött a december 29-i parlamenti választás megfigyelésére, melyen az Awami 

Liga (AL) győzött. Az EOM megállapította, hogy a választást szabályosan, átlátható és hiteles 

módon bonyolították le, ami fontos lépés az ország demokratikus irányításának visszaállítása felé.
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Az új kormány egyik legfontosabb kihívása továbbra is az emberi jogi szerződések és egyezmények 

végrehajtása volt, a helyzet javítása érdekében. Ide tartozott az ideiglenes kormány által bevezetett 

alapvető reformoknak – pl. a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság [NHRC] létrehozásának és a 

Korrupció Elleni Bizottság [ACC] megerősítésének – az integrációja is.

2009. június 7–9-én az EU magas beosztású képviselői Bangladesbe látogattak. Most került sor 

harmadszor ilyen látogatásra, miniszterhelyettesi szinten pedig először. A delegáció kiemelte az 

erős és független kormányzati intézmények – különösen az NHRC és az ACC – által a jó 

kormányzásban és az emberi jogok védelmében betöltött fontos szerepet. Továbbá az emberi jogok 

terén tartósan tapasztalható problémák – különösen a bírósági eljárás nélküli kivégzések és a 

biztonsági erők általi kínzások – megoldására irányuló intézkedésekre szólított fel. A delegáció 

határozott aggályainak adott hangot számos BDR jawan (a Bangladesh Rifles lázadással vádolt 

fegyveres tagjai) fogságban bekövetkezett halála miatt, továbbá sürgette e halálesetek mélyreható 

vizsgálatát és a felelősök megbüntetését.

E látogatás alapján három uniós tagállam emberi jogi követeiből álló delegáció tett látogatás 

Bangladesben 2009. október 11–15-én.

Burma (Mianmar)

Az EU továbbra is elkötelezett maradt az emberi jogokat érintő kérdéseinek közvetlen megvitatása 

mellett, az ezzel járó rendkívüli nehézségek ellenére. Tómas Ojea Quintana, az ENSZ burmai 

(Mianmar) emberi jogi helyzetért felelős különleges előadója rámutatott az alapvető 

szabadságjogok durva és szisztematikus megsértésére az országban. Az EU az előadó 

megbízatásának megújításán dolgozik. Az EU kulcsszerepet játszott az ENSZ Emberi Jogi 

Tanácsának keretében 2009 márciusában és szeptemberében, valamint az ENSZ-közgyűlés 

harmadik bizottsága által 2009 októberében hozott határozatok elfogadásában, amelyek elítélték az 

emberi jogok folyamatos megsértését és az etnikai csoportokkal szembeni hátrányos 

megkülönböztetést.
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A katonai kormány nem reagált a nemzetközi közösség ismételt felhívásaira, melyekben az UN 

vezetésével valamennyi politikai fogoly, így Aung San Suu Kyi szabadon bocsátására szólították 

fel. A becslések többsége szerint a politikai foglyok száma a tárgyalt időszak alatt több mint 2100-

ra emelkedett. Számos etnikai kisebbség között – a kínai és a thai határon egyaránt – folytatódtak a 

felmorzsoló konfliktusok, melyek súlyos emberi jogi jogsértéseket és a helyi lakosság szenvedését 

eredményezték. A rohingya etnikai kisebbséget fokozott nyomással igyekeznek az ország 

elhagyására bírni.

A társadalom és a gazdaság helyzete tovább romlott. Miközben becslések szerint a lakosság 80 %-a 

mezőgazdaságból él, továbbra is súlyos problémák jellemzik a mezőgazdaságot és az élelmiszer-

termelést.

Ebben a helyzetben az EU aktív politikát folytatott a helyzet megoldása céljából, valamint azért, 

hogy a kormányt rábírja az emberi jogi visszaélések kivizsgálására és az elkövetők felelősségre 

vonásának garantálására. Az EU szisztematikusan felvetette Burma (Mianmar) kérdését valamennyi 

releváns fórumon, mind a többoldalú (UN, ASEAN, ARF stb.), mind a kétoldalú politikai párbeszéd 

keretében a legfontosabb szereplőkkel egészen a legmagasabb szinteken megrendezett találkozókon 

(Kína, India, ASEAN-országok, Kanada, Ausztrália, Egyesült Államok stb.). Piero Fassino, az EU 

2007-ben kinevezett különmegbízottja továbbra is együttműködött az EU partnereivel annak 

érdekében, hogy közös megközelítést dolgozzanak ki az emberi jogi helyzet javítására.

Az EU több ízben nyilatkozatot tett közzé, melyekben elítélte az emberi jogok megsértését 

Burmában (Mianmar), továbbá a Daw Aung San Suu Kyi ellen 2009 augusztuságban hozott ítélet 

nyomán fokozta a korlátozó intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan sürgette a Burmával (Mianmar) 

szomszédos országokat – Kínát, Indiát és az ASEAN-országokat –, hogy fokozzák a diplomáciai 

nyomást, ami több esetben eredményesnek bizonyult. Ez a politika nehézségeket okozott a katonai 

kormánynak, noha azt eddig nem érte el, hogy magatartásán változtasson.
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A katonai kormány a „fegyelmezett demokrácia” megvalósítására irányuló „menetrendje” részét 
képező választásokat ígért 2010-re. 2010. március 8-án kihirdették a választási törvényeket, de a 
választások időpontja még nem ismert. Úgy tűnik, hogy a törvények jelentős hatalmat biztosítanak a 
hatóságok számára a választások és a kampány lebonyolítása tekintetében, érvénytelenítik az NLD 
elsöprő győzelmével lezárult 1990-es választások eredményét, és arra kötelezik az említett pártot, 
hogy zárja ki vezetőjét, Aung San Suu Kyi-t. A fenti korlátozó és tisztességtelen törvények 
kihirdetését követően az NLD 2010. március 29-én bejelentette, hogy nem indul a választásokon. E 
feljegyzés fogalmazásakor a többi ellenzéki párt és etnikai csoport még mérlegelte, hogy jelöltesse-
e magát. Az EU továbbra is azt sürgeti, hogy a hatóságok teremtsék meg a szabad és tisztességes 
választások feltételeit, ami magában foglalja valamennyi politikai fogoly feltétel nélküli szabadon 
bocsátását, továbbá egy az ellenzéket és az etnikai csoportokat is bevonó, mindenre kiterjedő 
politikai folyamat megindítását. Az EU továbbra is kész, hogy a Burmában bekövetkező pozitív 
változások esetén megtegye a megfelelő lépéseket. Az EU megállapította, hogy a lakosság 45 %-át 
kitevő etnikai csoportok és az ellenzéki pártok részvétele nélkül a választás kevés legitimitással 
bírna.

Az EU Burma (Mianmar) elszigetelésének elkerülésére törekedett, és az országba irányuló 
humanitárius segélyek és a kapcsolódó segítségnyújtás legnagyobb adományozója volt. Az 
adományok számának növekedése ellenére az egy főre jutó adomány szintje 2008-ban mindössze 
körülbelül 9 EUR volt, szemben a Laoszban mért 65 euróval. Bár az uniós segély nagy részét a 
Nargis ciklon csapása nyomán még mindig helyreállítás alatt álló területekre irányították, az EU 
programjai az ország valamennyi részét segítik. A segélyek egy része a thai határ menti 
menekülttáborokba jutott.

Burmában (Mianmar) szinte alig nyílt lehetőség közvetlen emberi jogi tevékenységek végzésére. Az 
EU ezért közvetett megoldásként kénytelen volt az emberi jogi dimenziót az uniós segítségnyújtási 
programokba integrálni. Az EU kapcsolatokra törekedett a civil társadalommal és a kormány egyes 
tagjaival, és tárgyalásokat folytatott a kormánnyal a millenniumi fejlesztési célok elérésével 
kapcsolatos felelősségéről.

Kambodzsa

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2008. július 27-én lezajlott parlamenti 
választás megfigyelésére. Az EOM megállapította, hogy a korábbi választásokhoz képest békésebb 
és nyitottabb légkör volt jellemző, azonban a szavazók nyilvántartásba vétele, az állami források 
felhasználása, továbbá a választás adminisztratív lebonyolításába vetett bizalom terén problémákat 
tapasztalt.
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Az EU 2009-ben nyomon követte az egyes ellenzéki politikusokat – így az ellenzék vezetőjét, Sam 
Rainsyt, Mu Sochua és Ho Vann ellenzéki parlamenti képviselőket, újságírókat és nem kormányzati 
szervezeteket – érintő, a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásával kapcsolatos 
aggályokat. Gyakran éltek vissza a rágalmazásról és a félrevezetésről szóló törvénnyel. Komoly 
aggályokat keltettek a földelkobzások, valamint a valamely etnikumhoz tartozó lakosság jogainak 
hiánya. Az EU 2009 augusztusában nyilatkozatott adott ki, valamint a 2009. márciusi vegyes 
bizottsági ülésen, illetve az intézményi reformokkal, a kormányzással és az emberi jogokkal 
foglalkozó alcsoport 2008. novemberi ülésén megemlítette ezeket az eseteket a kormánynak.

Az utóbbi ülést a civil társadalmi szervezetek és kormányképviselők jelentős részvételével tartott 

konferencia kísérte, melyen különböző emberi jogi kérdéseket tárgyaltak meg. A konferenciát 

követően a kambodzsai nem kormányzati szervezetek európai tanulmányúton vettek részt 

(Brüsszelben és Strasbourgban), mely során az emberi jogi helyzettel kapcsolatos aggályokról 

tárgyaltak az Európai Bizottság, az Európai Parlament (az Emberi Jogi Albizottságnál [DROI] tett 

látogatást is beleértve) és az Európa Tanács képviselőivel, valamint európai nem kormányzati 

szervezetekkel és tudósokkal.

Az EU 2009 decemberében aggodalmának adott hangot a kambodzsai kormány azon döntése 

kapcsán, amelynek értelmében az ujgur etnikai csoporthoz tartozó menedékkérőket erőszakkal 

küldtek vissza Kínába, még mielőtt megvizsgálták volna a nemzetközi menekültjog szerinti 

státuszukat. Az EU sürgette a kambodzsai kormányt, hogy vizsgálja felül a menedékkérelmek 

elbírálására vonatkozó eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek 

Kambodzsának a nemzetközi jog értelmében fennálló kötelezettségeivel.

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében jelenleg 14 projektet valósítanak meg 

Kambodzsában, melyek pl. az őslakos népek, a nők és a gyermekek jogai, a civil társadalom, a 

média kérdésének, illetve az emberkereskedelem problémájának megoldását célozzák.
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Kína

A tárgyalt időszak során az EU üdvözölte Kína eredményeit az állampolgárok gazdasági jogainak 

érvényesítése terén, valamint a kínai büntető igazságszolgáltatási rendszer reformja iránti 

elkötelezettségét. Azonban az EU kifejezte, hogy még mindig komoly aggályai vannak a kínai 

emberi jogi helyzet miatt, és sajnálattal nyugtázta, hogy csupán korlátozott mértékű előrelépés 

történt több aggasztó területen, mint például a jogállamiság, a jogi szakma szabályozása, a 

véleménynyilvánítás, az egyesülési és a vallásszabadság, a kisebbséghez tartozók jogai terén, illetve 

hogy Kína továbbra is gyakran folyamodott a halálbüntetés eszközéhez.

2008 és 2009 során számos fontos eseményt és évfordulót tartottak, ami miatt a nemzetközi 

közösség továbbra is szoros figyelemmel kísérte Kínát. Ezzel összefüggésben az EU megerősítette, 

hogy nagy fontosságot tulajdonít a Kínával az emberi jogokról tartott véleménycserének.

A jelentésben tárgyalt időszak során a Kínával folytatott emberi jogi párbeszéd három újabb 

fordulójára került sor: a 26. fordulót 2008. november 28-án Pekingben, a 27. fordulót 2009. május 

13-án Prágában, a 28. fordulót pedig 2009. november 20-án Pekingben tartották. A tanulmányutak 

és a releváns hatóságokkal a párbeszédek alkalmával tartott ülések szokás szerint az események 

szerves részét képezték.

Az EU a párbeszéd egyes fordulói előtt egy egyedi eseteket tartalmazó listát adott át. Minden 

forduló után jeles tudósok részvételével konkrét témákban jogi szakértői találkozót tartottak.

Az EU az Európai Parlamenttel és a civil társadalmi szervezetekkel szoros konzultációban belső 

értékelést készített a párbeszédről. A későbbiekben Kínával megvitatják a párbeszéd hatásának 

javítását célzó ajánlásokat.

A párbeszéd lehetőséget adott arra, hogy rendes keretek között megvitassák a legutóbbi emberi jogi 

fejleményeket Kínában és az EU-ban. Az EU üdvözölte a Kína által 2009–2010-re kidolgozott első 

emberi jogi cselekvési tervet. Az EU ismételten sürgette Kínát, hogy erősítse meg a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát – melyet Kína 1998-ban írt alá –, illetve hogy minél 

előbb csatlakozzon a Római Statútumhoz.
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Kínában a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságának – elsősorban az új technológiák 

révén történő – érvényesülése terén visszalépés volt tapasztalható. 2008 decemberében számos 

aktivistát – köztük a prominens aktivistát, Liu Hsziao-Pót – fogva tartottak, és a Charta 08 

kezdeményezésben játszott szerepük miatt továbbra is igazságügyi eljárást folytatnak ellenük, 

illetve fogva tartják őket. Az EU ismételten kifejezte, hogy aggályosnak tartja a Szaharov-díjas Hu 

Csia helyzetét, továbbá az újságírókra és bloggerekre nehezedő nyomás további erősödését 

követően sürgette Kínát, hogy a külföldi újságírókra megállapított rendelkezéseket a kínai sajtóra is 

terjessze ki.

Az EU hangsúlyozta a jogállamiság fontosságát, különösen a jogi szakma szabályozásával és az 

ügyvédek azon lehetőségével kapcsolatban, hogy beavatkozás nélkül gyakorolhassák szakmájukat.

Az EU továbbá aggályainak adott hangot a petíció gyakorlatával, illetve a petíciót benyújtók 

szisztematikus zaklatásával kapcsolatban. Az EU kifejezte, hogy aggályosnak tartja a 2009 

februárjában eltűnt Gao Zhisheng ügyvéd helyzetét. Az EU felszólította Kínát, hogy törölje el az 

átnevelő munka (RTL) rendszerét és az önkényes fogva tartás valamennyi formáját számolja fel. Az 

EU továbbá arra szólította fel Kínát, hogy folytassa a fogva tartás alatti kínzás és bántalmazás

korlátozására irányuló erőfeszítéseit.

Az EU kifejezte, hogy továbbra is aggasztónak találja, hogy Kína túl gyakran él a halálbüntetés 

eszközével. Az EU arra ösztönözte Kínát, hogy csökkentse a halálbüntetéssel sújtható 

bűncselekmények számát, és fokozza a bírósági tárgyalási és felülvizsgálati folyamatok 

átláthatóságát. A halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokkal összhangban az EU több nyilvános 

nyilatkozatot tett, melyekben számos kínai kivégzést elítélt.

Az EU továbbra is figyelemmel követte a 2008. március 14-i lhászai események következményeit 
és az azt követően a tibeti területeken ezt követően tapasztalható zavargásokat, szoros figyelemmel 
kísérve az Urumcsiban és Hszincsiang ujgur autonóm tartományban 2009 júliusában történt 
zavargásokat és az azokat követő intézkedéseket.

Az EU továbbá figyelemmel követte Kína első, az Emberi Jogok Tanácsában 2009 februárjában 
sorra került egyetemes időszakos felülvizsgálatát, melynek során Kínát a felülvizsgálati folyamat 
során általa elfogadott ajánlások megvalósítására ösztönözték. A párbeszéd keretében tartott 
üléseken az EU és Kína részletesen megvitatta az ENSZ-fórumokon folytatott együttműködésüket, 
továbbá az EU felkérte Kínát, hogy adjon ki állandó meghívást az ENSZ különleges eljárásai 
számára, illetve fokozza együttműködését az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalával.
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Az EU a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások keretében 

is kísérletet tesz arra, hogy konstruktív párbeszédet folytasson Kínával az emberi jogokról, mivel a 

tárgyalások kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy Kínát e területen további jogi 

kötelezettségvállalások megtételére ösztönözzék.

KNDK

Az EU kifejezte, hogy továbbra is komoly aggályai vannak az emberi jogok Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaságban (KNDK) történő súlyos megsértése miatt. Véleményének többször is 

hangot adott a nemzetközi fórumokon, és sürgette Phenjant, hogy javítson a helyzeten. Ennek 

megfelelően 2009 márciusában az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa – az EU és Japán közös 

kezdeményezésére – határozatot fogadott el, melyben egy évvel meghosszabbította a KNDK emberi 

jogi helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-előadó megbízatását. Ezenfelül 2009. november 19-

én az ENSZ Közgyűlésének harmadik bizottsága – az EU és Japán kezdeményezésére – határozatot 

fogadott el a KNDK-beli emberi jogi helyzetről. Az uniós tagállamok helyi nagykövetei a KNDK 

hatóságainál közvetlenül felvetették az emberi jogokkal kapcsolatos aggályokat Phenjanban, 

valamint a KNDK tisztviselőivel Brüsszelben és más uniós tagállamokban tartott találkozók során.

A 2009 márciusában és októberében Phenjanban tett, regionális igazgatói szintű rendes hivatalos 

látogatások során az EU határozottan felszólította a KNDK-t az emberi jogok és alapvető 

szabadságok teljes mértékű tiszteletben tartására, valamint a releváns határozatok – így a KNDK 

emberi jogi helyzetéről szóló, 2008 novemberében elfogadott határozat – ajánlásainak 

megvalósítására. Az EU ösztönözte Phenjant, hogy bizalomépítő lépésként teljes mértékben 

működjön együtt az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival, többek között biztosítva a különleges 

előadó számára a teljes, szabad és akadálymentes hozzáférést a KNDK-hoz. Az EU továbbá 

ösztönözte Phenjant, hogy kezdjen érdemi párbeszédet az emberi jogokról az EU-val és 

tagállamaival. Az EU ismételten kifejezte, hogy kész folytatni a KNDK-val az emberi jogokról 

szóló kétoldalú párbeszédet, felajánlva szakértelmét és a konstruktív együttműködés lehetőségét az 

emberi jog konkrét területein, és arra törekedve, hogy e konkrét párbeszédet különválasszák az EU 

által az ENSZ-ben kezdeményezett emberi jogi határozatoktól.
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Az EU kifejezte, hogy komoly aggályai vannak amiatt, hogy a KNDK-ban még mindig 

alkalmazzák a halálbüntetést és a kivégzéseket. Határozottan sürgette Phenjant, hogy haladéktalanul 

vessen véget a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok szisztematikus, széles körű 

és súlyos megsértésének; nyújtson védelmet a lakosság számára, oldja meg a büntetlenség 

problémáját, valamint biztosítsa, hogy az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket független 

igazságszolgáltatási szerv előtt eljárás alá vonják; biztosítsa a humanitárius segélyhez való teljes, 

biztonságos és akadálymentes hozzáférést, és tegye lehetővé a humanitárius ügynökségeknek, hogy 

biztosítsák a segély részrehajlás nélküli célba juttatását. Az EU sürgette a KNDK-t, hogy találjon 

megoldást a menekültkérdés kiváltó okaira, és biztosítsa, hogy a menekültek biztonságban és 

méltósággal térhessenek vissza. Az EU különböző szinteken több önálló démarche-ban 

folyamatosan arra kérte Pekinget, hogy elnézően bánjon azokkal a KNDK-beli állampolgárokkal, 

akik élelem keresése közben lépik át a határt, és hogy vizsgálja felül politikáját e menekültekkel 

kapcsolatosan, akikre a KNDK-ba való visszairányításuk esetén halálbüntetés vár.

Az EU konstruktívabb részvételt állapított meg a KNDK részéről az egyetemes időszakos 

felülvizsgálat és a gyermekek jogai vonatkozásában, valamint – jogi és gyakorlati téren egyaránt –

pozitív lépéseket tapasztalt a fogyatékossággal élők jogaival kapcsolatban. Az EU továbbra is 

szorosan figyelemmel kísérte a KNDK-beli élelmiszerhiányt, és készen állt arra, hogy válság esetén 

élelmiszert biztosítson.

Fidzsi

Bainimarama katonai rezsimje 2009 folyamán számos intézkedés révén konszolidálta hatalmát.

Áprilisban hatályon kívül helyezték az alkotmányt és a felfüggesztették az igazságszolgáltatást. A 

gyülekezés és a média szabadságának korlátozása érdekében bevezették a szükségállapotot, amely 

egy évvel később még mindig érvényben volt. Továbbra is kérdéses az újra felállított 

igazságszolgáltatás függetlensége. A politikai párbeszédre vonatkozó ígéretek még megvalósításra 

várnak, a médiát pedig a kormány által kinevezett cenzorok felügyelik. A Csendes-óceáni Szigetek 

Fóruma és a Nemzetközösség felfüggesztette Fidzsi tagságát. Az EU felfüggesztette a cotonoui 

megállapodás értelmében nyújtott hozzájárulásait (cukoralapok), és ezzel párhuzamosan arra 

ösztönözte a rezsimet, hogy vessen véget az elszigetelődésnek, és tegyen lépéseket egy érdemi 

párbeszéd, valamint a fidzsi demokrácia gyors helyreállítása irányában.



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 192
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

India

A Delhibe küldött uniós missziók egyre fokozottabb figyelmet szenteltek az emberi jogi kérdések 

megvitatásának, kutatva az emberi jogokról szóló uniós iránymutatás sikeres megvalósításának 

lehetőségeit, különösen az emberijog-védők, a nők és a gyermekek vonatkozásában. A 

tevékenységek között szerepelt a vallási kisebbségek helyzetének vizsgálatára 2008 decemberében 

Orissába küldött tényfeltáró misszió, valamint egy prominens emberijog-védő tárgyalásának 

nyomon követése Chhattisgarh-ban.

Az India–EU emberi jogi párbeszéd 2009. február 27-én rendezett legutóbbi fordulóján újabb 

előrelépés történt az emberi jogok terén az EU és India között folytatott – kétoldalú és többoldalú –

együttműködésben.

Az EU számos projektet finanszíroz Indiában, melyek az emberi jogok széles körét ölelik fel a 

gyermekmunka felszámolásától az emberkereskedelmen, a kínzás megakadályozásán, a 

fogyatékossággal élők jogain, a marginalizálódott csoport jogain át a lakosság veszélyeztetett 

rétegeinek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséig.

Az EU az emberi jogok nemzetközi napja (2009. december 10.) alkalmával szemináriumot 

szervezett, és ezzel párhuzamosan ajánlattételi felhívást tett Indiának az EIDHR keretében. Indiai 

intézmények jogosultak pályázni erre a felhívásra, mellyel az EU a nemzeti emberi jogi 

intézmények kialakításához kíván hozzájárulni.
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Ezenfelül az EU 2008 októberében részt vett az Ázsiai Őslakos és Törzsi Népek Hálózata nevű 

szövetség által az őslakos népek jogaival foglalkozó nemzeti intézmények szerepéről rendezett 

konferencián, melyen az őslakos népek dél- és délkelet-ázsiai szervezeteinek képviselői jelentek 

meg, és melyen részt vett az őslakos népek emberi jogainak és alapvető szabadságainak helyzetével 

foglalkozó különleges ENSZ-előadó, az ENSZ megfelelő lakhatáshoz való joggal foglalkozó 

különleges előadója, valamint a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó indiai nemzeti 

bizottság. Mivel Ázsia nem rendelkezik regionális emberi jogi mechanizmussal, ez a konferencia –

valamint az azt felölelő projekt – értékes regionális fórumot jelentett.

Indonézia

Az EU és Indonézia által 2009. november 9-én aláírt átfogó partnerségi és együttműködési 
megállapodás szolgál majd keretül az emberi jogok strukturáltabb megvitatásához. A demokratikus 
elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartása a megállapodás fontos elemét képezi (1. cikk 1. 
bekezdés). A felek megerősítették, hogy tiszteletben tartják az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában megfogalmazott közös értékeiket (1. cikk 2. bekezdés), megerősítették 
elkötelezettségüket a jó kormányzás és a jogállamiság – ezen belül a bíróságok függetlenségének –
elve, valamint a korrupció elleni küzdelem mellett (1. cikk 5. bekezdés), valamint megállapodtak 
abban, hogy együttműködés kialakítására törekednek az emberi jogok és jogi kérdések terén (2. 
cikk f. pont). A 26. cikk kifejezetten előirányozza az emberi jogok előmozdítása és védelme terén 
folytatott együttműködést. Indonézia és az EU 2009. november 9-i együttes nyilatkozatában 
megállapította, hogy az emberi jogok és a demokrácia jelentik az egyik olyan prioritást, mellyel 
kapcsolatban a megállapodás megerősítéséig tartó időszakban is haladéktalanul folytatni kell a 
munkát 2010-ben.

A globális, regionális és belföldi vonatkozású emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos vélemények és 
bevált gyakorlatok cseréjére szolgáló kétoldalú emberi jogi párbeszéd kialakítására vonatkozó 2007. 
évi elvi határozat nyomán, valamint az EU és Indonézia magas rangú tisztviselőinek 2009. július 
13–14-én Yogyakartában tartott találkozóján az ütemtervről született megállapodást követően a 
párbeszédet hivatalosan 2009. november 9-én kezdték meg a Jakartában megrendezett EU–
Indonézia külügyminiszteri találkozón. A tervek szerint az első találkozóra 2010 első felében kerül 
sor Jakartában. Az a döntés, hogy emberi jogi párbeszédet kezdjenek az EU-val, az első konkrét 
lépésnek és Indonézia emberi jogok melletti elkötelezettsége pozitív jelének tekinthető. Az ország a 
migráns munkavállalók jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezmény kivételével minden nagy 
emberi jogi egyezményt megerősített, és a nemzeti emberi jogi intézmény, a Komnas HAM fontos 
szerepet játszik az emberi jogok védelmében és előmozdításában.
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Indonézia ezenfelül jelentős szerepet játszott az új ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottság 

létrehozásában. Az ASEAN-on belüli vezető szerep érdekében az egyik legfontosabb indonéz nem 

kormányzati szervezet független tagját nevezte ki képviselőjeként a Bizottságba.

2009 a választások éve volt Indonéziában (áprilisban parlamenti, júliusban elnökválasztást 

tartottak): az EU a parlamenti választásra választási szakértői missziót küldött, mely Acehra 

összpontosított, nyomon követte a választási folyamatot és politikai elemzést készített.

Az EU jakartai missziói külön emberi jogi munkacsoportot szerveztek az EU-delegáció és a 

tagállami nagykövetségek politikai tanácsosaiból. Az EU 2008 novemberében az emberi jogi 

helyzettel – így a halálbüntetéssel és a Nemzetközi Büntetőbírósággal – kapcsolatos aggályok széles 

körét vetette fel az indonéz kormánynál. Az EIDHR keretében jelenleg kilenc – a nők és gyermekek 

jogaival, illetve a kínzással kapcsolatos aggályokkal foglalkozó – emberi jogi projektet támogatnak.

Az EU–Indonézia partnerségi és együttműködési megállapodás 2009 novemberi aláírásának 

alkalmával tartott nagyszabású, magas szintű szeminárium egy fő témája az emberi jogok helyzete 

volt. Az EU emberi jogokról szóló politikai iránymutatását indonézre fordították és széles körben 

terjesztik. Az EU rendszeres missziók révén szorosan figyelemmel kíséri az emberi jogi helyzetet az 

olyan különösen érzékeny területeken, mint pl. Aceh és Pápua tartomány, ahol az „igazság és 

megbékélés” folyamatokkal kapcsolatban konkrét aggályok, illetve az ezen tartományok számára 

megadott különleges autonómiához kötődően kérdések merültek fel.

Japán

Az EU aggályosnak tartja, hogy Japánban továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, és hogy az 

legutóbbi időszakban ugrásszerűen megnőtt a kivégzések számra. A tokiói misszióvezetők több 

találkozót szerveztek a japán kormány és a parlament tagjaival, valamint nem kormányzati 

szervezetekkel az EU azon üzenetének közvetítése céljából, miszerint elfogadhatatlannak tartja a 

halálbüntetést. Az EU ennélfogva különös érdeklődéssel nyugtázta, hogy 2009 szeptemberében új 

igazságügy-minisztert neveztek ki, aki korábban a halálbüntetés elleni parlamenti liga tagja volt. Az 

EU és Japán folytatta az emberi jogi konzultációt, mely félévenként Genfben vagy Brüsszelben 

kerül megrendezésre.
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Laosz

Az EU folytatta és fokozta a kormányzásról és az emberi jogokról Laosszal folytatott párbeszédet.

Az EU továbbra is figyelemmel kísérte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által menekültnek 

nyilvánított több hmong személy sorsát, akiket 2009 decemberében toloncoltak ki Thaiföldről. (A 

laoszi kormány nem hajlandó az ENSZ kérésének eleget tenni és teljes hozzáférést biztosítani a 

menekültekhez.) Az EU aktívan folytatja az elhelyezésükkel és adott esetben a más országokban 

való menedék nyújtásával kapcsolatos munkát. A tárgyalt időszak alatt ezenfelül négy projekt 

valósult meg Laoszban az EIDHR keretében, támogatást biztosítva a civil társadalommal, a 

gyermekek jogaival és az emberi jogokkal kapcsolatos ismeretek oktatásának megerősítéséhez.

Malajzia

Addig is, amíg az EU-val folytatott kapcsolat strukturáltabb formát nem ölt – Malajzia most 

mérlegeli az EU-val kötendő partnerségi és együttműködési megállapodás előnyeit –, az emberi jogi 

kérdések kezelése ad hoc jelleggel történt, noha Malajzia mutat némi készséget a kölcsönös 

megértés kialakítására, illetve elmélyítésére.

Malajzia ezenfelül üdvözölte az EU és az ASEAN közötti szorosabb – többek között az új ASEAN 

Emberi Jogi Kormányközi Bizottsággal folytatott – együttműködést.

Az EU-nak aggályai vannak a belső biztonságról szóló törvény (ISA) alkalmazásával kapcsolatban, 

mely lehetővé teszi, hogy hivatalos vád vagy tárgyalás nélkül legfeljebb két éven át bárkit fogva 

tartsanak. Az EU 2008. szeptember 24-én démarche-ot küldött azt követően, hogy egy parlamenti 

képviselőt és két újságírót a belső biztonsági törvény alapján letartóztattak.
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Az EU továbbá szoros figyelemmel követte az Anwar Ibrahim ellenzéki vezetővel szembeni új 

bírósági tárgyalást. Korábban 1998-ban kilenc évre ítélték el szodómia és korrupció vádjával.

Miután a legmagasabb szintű fellebbviteli bíróság a szodómia vádját törölte, 2004-ben szabadon 

bocsátották, azonban érvényben maradt vele szemben a közhivataltól való eltiltás. Miután a tilalom 

2008-ban lejárt, indult az egyik választáson és bejutott a parlamentbe, azonban mielőtt hivatalát 

elfoglalhatta volna, letartóztatták. Az EU 2008. augusztus 29-én (nem sokkal letartóztatását 

követően), majd 2009. július 3-án démarche-ot küldött. Kifejezte komoly aggályait a törvény által 

szavatolt eljárással, konkrétan a védelemhez és a tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal 

kapcsolatosan.

Nepál

2008-ban Nepál áttért a demokráciára és megindult az a békefolyamat, amelynek meg kell hoznia 

az ország problémáinak megoldásához szükséges eredményeket. 2009. október 8–9-én uniós 

tisztviselőkből álló delegáció látogatott Nepálba. A delegáció hangsúlyozta, hogy amennyiben nem 

lépünk fel az emberi jogi jogsértésekkel szemben, azzal aláássuk a jogállamiság tiszteletben tartását, 

ami pedig a fenntartható békét rendíti meg. A delegáció kifejezte, hogy különösen az eltűnéseket, a 

széles körű büntetlenséget, illetve az emberkereskedelemről szóló jelentéseket tartja aggályosnak.

Az előrelépés érdekében és a múlt sebeire való gyógyírként a delegáció kiemelte az emberijog-

védők erőfeszítéseit. Az EU ösztönözte Nepált, hogy hívja meg az ENSZ emberijog-védőkkel 

foglalkozó különleges előadóját. Hivatalos meghívás azonban nem érkezett.

Pakisztán

A harmadik generációs együttműködési megállapodás (2004) képezi az EU és Pakisztán közötti 

együttműködés keretét. A megállapodás első bekezdésében kulcsfontosságú előírásként szerepel, 

hogy az emberi jogoknak és a demokratikus elveknek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 

megfogalmazott tisztelete a Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság belső és nemzetközi 

politikájának alapjául szolgál, és e megállapodás kulcsfontosságú eleme.
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Az EU különösen azt hangsúlyozta, hogy a pakisztáni kormánynak biztosítania kell a kiszolgáltatott 

csoportokhoz tartozó személyek – többek között a nők, a gyermekek, és a kisebbségek – jogainak 

védelmét, továbbá hatékonyan meg kell előznie az erőszakos cselekményeket. Az EU aggodalmát 

fejezte ki a vallási kisebbségek tagjai ellen a közelmúltban elkövetett támadások miatt, és sürgette a 

pakisztáni hatóságokat, hogy mielőbb állítsák bíróság elé a támadások felelőseit.

Az EU–Pakisztán vegyes bizottság második ülésére 2009. március 18-án került sor Brüsszelben, 

ahol is politikai kérdéseket (így a biztonság, a jó kormányzás és az emberi jogok problémáját) és a 

gazdaság fejleményeit, valamint a kereskedelem és az együttműködés kérdéseit vitatták meg. A 

kormányzással/emberi jogokkal és migrációval foglalkozó alcsoport ülését 2009. március 16-án 

tartották meg (a vegyes bizottsági struktúra keretében, mely ezenfelül a kereskedelemmel és az 

együttműködéssel foglalkozó alcsoportot tartalmazza). Az emberi jogok védelmét illetően az 

alcsoport megvitatta a még alá nem írt nemzetközi emberi jogi eszközök alapvető fontosságú 

aláírását és megerősítését, az ezen a téren nyújtott segítség kérdését, valamint a halálbüntetéssel, a 

nők jogi helyzetével, a vallási kisebbségek védelmével kapcsolatos aggályokat, illetve a vallások 

közötti párbeszédet (ideértve az iszlám ábrázolását az európai sajtóban). Az ülés eredménye egy 

eredményesebb emberi jogi párbeszéd alapjának tekinthető.

2009. június 17-én ad hoc EU–Pakisztán csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben. Az EU üdvözölte, 

hogy Pakisztán a 2008. februári parlamenti választást követően nagy előrelépést tett a demokratikus 

polgári hatalom felé történő átmenetben, továbbá emlékeztetett az EU választási megfigyelő 

missziójának ajánlásaira. Az EU elismerte, hogy Pakisztán erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 

hogy a nőket és a kisebbségeket a társadalmi, gazdasági és a politikai struktúrákba integrálja, 

valamint e tekintetben további erőfeszítésekre ösztönözte Pakisztánt. Mindkét oldal hangsúlyozta, 

mennyire fontos, hogy az EU és Pakisztán konstruktív párbeszédet folytasson a multilaterális 

fórumokon olyan kérdésekben, mint pl. az emberi jogok és a lefegyverzés. Kiemelték a vonatkozó 

nemzetközi emberi jogi egyezmények megerősítésnek és megvalósításának nagy fontosságát.
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Az emberi jogok az EU–Pakisztán kereskedelmi tárgyalásokon is szerepet kapnak. A GSP+-ra való 

jogosultság egyik feltétele az, hogy az országok megerősítsenek és ténylegesen végrehajtsanak 27 

ENSZ-egyezményt vagy nemzetközi eszközt, többek között azokat, amelyek az emberi jogokkal 

foglalkoznak. Pakisztánnak még két egyezményt kell megerősítenie: a kínzás és más kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt (CAT), illetve a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (ICCPR).

Az EU a 2007–2010 közötti időszakban 200 millió EUR, a 2011–2013 közötti időszakban pedig 

225 millió EUR összegű segélyt nyújt Pakisztánnak (indikatív összegek). Ez az összeg nem 

tartalmazza a tematikus segítségnyújtás, ami alatt a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 

(2009-ben 0,6 millió EUR), a nem állami szereplők és a helyi hatóságok (2009-ben 2,55 millió 

EUR), az ECHO-n keresztüli humanitárius segítség (2009-ben 71,75 millió EUR), illetve a 

Stabilitási Eszköz (2009-ben 17,5 millió EUR) értendő.

Az EU négy helyi démarche-ot nyújtott át 2008-ban és kettőt 2009-ben, egyet júniusban, egyet 

pedig decemberben. A pakisztáni kormány mindezidáig nem reagált e démarche-okra. Az EU 

legutóbbi, 2009 decemberében, a svéd elnökség alatt megfogalmazott démarche-a arra szólította fel 

a pakisztáni kormányt, hogy mozdítsa elő a toleranciát, hatékonyan segítse elő a vallásszabadságot 

és a szólásszabadságot, továbbá reformálja meg a diszkriminatív jogszabályokat, például az 

istenkáromlásról szóló törvényt. A cseh elnökség alatt 2009 júniusában küldött démarche a ICCPR-

nek és a CAT-nak a megerősítésére, továbbá egy független emberi jogi bizottság felállítására, az EU 

választási megfigyelő missziója által 2008-ban tett ajánlások megvalósítására irányuló 

erőfeszítésekre, az igazságszolgáltatás függetlenségére, a kisebbségek védelmére és az 

istenkáromlásról szóló törvény reformjára, az erőszakos eltűnések felszámolására, a nők jogainak 

tiszteletben tartására, valamint a halálbüntetések életfogytig tartó szabadságvesztésre való 

megváltoztatására, illetve a belső menekültek támogatására ösztönzött. A francia elnökség alatt 

2008 decemberében küldött démarche üdvözölte, hogy folytatódott a polgári hatalom Pakisztánban, 

és hogy az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy minden szinten megerősíti az emberi jogi 

párbeszédet és együttműködést, továbbá ösztönözte Pakisztánt, hogy folytassa a kisebbségekkel, a 

nemzetközi egyezményekkel, a demokrácia megerősítésével, a nők jogaival, a kisebbségi jogokkal 

és a vallásszabadsággal, a gyermekek jogaival kapcsolatos végrehajtást és jogi védelmet, illetve 

hogy fogadjon el moratóriumot a halálbüntetésre annak eltörléséig.
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Az emberi jogok az EU és Pakisztán között politikai igazgatói szinten megrendezett legutóbbi 
találkozón is kiemelt szerepet kaptak: a pakisztáni fél elismerte az EU ezen kérdésekkel –
különösen a nők és a kisebbségekhez tartozó személyek jogaival – kapcsolatos érzékenységét, és 
jelezte, hogy külön a nők és a kisebbségek helyzetének javítását célzó intézkedések révén előrelépés 
történt e téren.

Fülöp-szigetek

Az EU továbbra is éberen figyelte az emberi jogok helyzetét a Fülöp-szigeteken, mely – bizonyos 
eredmények ellenére – továbbra is problematikus maradt. Az EU üdvözölte a kormány által az 
emberi jogok előmozdítására a többoldalú fórumokon – pl. az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi 
Bizottságban – tett erőfeszítéseket, valamint azt, hogy nemrégiben a kínzás elleni törvény 2009. évi 
elfogadásával megerősítette az ENSZ kínzás elleni egyezménye melletti elkötelezettségét.

Az EU üdvözölte, hogy kevesebb bírósági eljárás nélküli kivégzésre került sor, és elismerte a 
kormány által ez ellen folytatott küzdelmet. Az EU pozitívan reagált a kormány által 
megfogalmazott, technikai segítségnyújtásra vonatkozó kérésre, mely segítséggel a Fülöp-szigetek 
megoldhatná a bírósági eljárás nélküli kivégzések problémáját. Az EU 2009 októberében aláírta az 
EU–Fülöp-szigetek igazságszolgáltatási támogatási program (EPJUST) finanszírozásáról szóló 
megállapodást, melynek keretében 3,9 millió EUR-t nyújt a program végrehajtására.

Az EU szorosan figyelemmel kísérte a mindanaói békefolyamatot. Aggályainak adott hangot azzal 
kapcsolatban, hogy azt követően, hogy felfüggesztették a családi birtokról szóló egyetértési 
megállapodás aláírását, Mindanaóban fokozódott az erőszak, melynek eredményeként nőtt a polgári 
áldozatok és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma. Az EU 7 millió EUR összegű 
humanitárius segélyt folyósított a konfliktus során lakóhelyüket elhagyni kényszerült, otthonukból 
kiszakított személyek számára, továbbá 1 millió EUR-t a mindanaói békefolyamatnak az érdekelt 
felek közötti párbeszéd előmozdítása és bizalomépítés révén történő támogatására. Az EU 2009 
novemberében üdvözölte, hogy a kormány és a Moro Iszlám Felszabadítási Front (MILF) új 
lendületet adott a békefolyamatnak a hivatalos béketárgyalások folytatása érdekében. Az EU 
továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, nem zárva ki egy közvetlenebb szerepvállalás és 
támogatás lehetőségét a jövőben.

Az EU ezenfelül az emberi jogi jogsértések egyedi eseteit is nyomon követte. Határozottan elítélte a 
Mindanaón 2009. november 23-án elkövetett barbár gyilkosságokat, melyek hátterében politikai 
választási rivalizálás húzódik meg. Az EU–Fülöp-szigetek partnerségi és együttműködési 
megállapodásra irányuló tárgyalások során továbbra is szoros figyelemmel kísérik az emberi jogi 
helyzetet.
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Srí Lanka

2008 januárjától a tárgyalt időszak kezdetéig Srí Lanka az általános preferenciarendszer 

megállapításáról szóló 732/2008/EK rendelet értelmében a „GSP+” rendszer kedvezményezettje 

volt. E rendszer kereskedelmi ösztönzőket nyújt azon országok számára, melyek megerősítik és 

ténylegesen végrehajtják a kulcsfontosságú ENSZ-egyezményeket vagy nemzetközi eszközöket, 

többek között azokat, amelyek az emberi jogokkal foglalkoznak. Azonban 2008 októberében az 

Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot indított azon jelentések nyomán, melyek szerint Srí Lanka 

nem hajtja végre ténylegesen a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (ICCPR), 

a kínzás elleni egyezményt (CAT) és a gyermekek jogairól szóló egyezményt (CRC).

2009 májusában az EU – a kormányerők és az LTTE közötti intenzív csatározásokat követően –

megdöbbenéssel fogadta, hogy a konfliktusnak ártatlanok estek áldozatul. Az EU sürgette a 

konfliktusban érintett feleket, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jog és az emberi 

jogokra vonatkozó törvények értelmében fennálló valamennyi kötelezettségüket. Az EU továbbá az 

ezen törvényekkel kapcsolatos állítólagos jogsértések független vizsgálatára szólított fel annak 

érdekében, hogy a felelősöket bíróság elé lehessen állítani. Végezetül az EU felkérést intézett a 

kormányhoz, hogy tegye lehetővé, hogy a humanitárius segély eljusson a belső menekültekhez a 

táborokba, és hogy civilizált körülményeket biztosítson a táborokban.

Szigorú vizsgálatot követően a Bizottság 2009. október 19-i jelentésében úgy nyilatkozott, hogy Srí 

Lanka nem hajtja végre ténylegesen az ICCPR-t, a CAT-ot és a CRC-t. A jelentés megállapítása 

szerint az ezen egyezmények végrehajtására hivatott jogi és intézményi keret Srí Lankában nem 

elégséges valamennyi vonatkozó kötelezettség tényleges végrehajtásának biztosítására. Ez 

különösen annak köszönhetően alakult így, hogy a vészhelyzet által életre hívott jogszabályok 

felülírtak minden más jogszabályi rendelkezést és az egyezményekkel összeegyeztethetetlen módon 

korlátozták az emberi jogokat. E jelentés alapján az EU Tanácsa 2010. február 15-én elfogadta a Srí 

Lanka GSP+ rendszerben való részvételének 2010. augusztus 15-i hatállyal való felfüggesztéséről 

szóló határozatot.

Az EU-t továbbra is aggodalommal tölti el a szólásszabadság helyzete, ideértve a média elleni 

támadásokat és az újságírók zaklatását, amelyek már néhány kiváló újságírót Srí Lanka elhagyására 

kényszerítettek. Az EU a 2009. október 27-én kelt nyilatkozatában hangot adott aggodalmainak, és 

kérte, hogy vessenek véget a felelősök büntetlenségének, valamint az emberi jogok megsértésének.
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Srí Lankán továbbra is szükségállapot van érvényben, amelyet a kormány 2010 márciusában 

megújított. Az EU sürgette a kormányt, hogy szüntesse meg a szükségállapotot, és korlátozza a 

terrorcselekmények megelőzéséről szóló törvény által biztosított különleges hatásköröket, azon 

folyamat keretében, amely megfelelő körülményeket teremt ahhoz, hogy a Srí Lanka-i nép békében 

és az együttműködés szellemében élhessen.

Thaiföld

A tárgyalt időszak során az ország déli részén töretlenül folytatódtak a felkelő mozgalmak, aminek 

eredményeként mind a felkelők, mind az állam részéről – a katonaságot és a rendőrséget is ideértve 

– folyamatos és súlyos emberi jogi jogsértések történtek. Azonban úgy tűnt, hogy a kormány az 

eddiginél nagyobb készséget mutat a nemzetközi közösséggel – így az EU-val – való 

kapcsolatfelvételre e régóta fennálló probléma megoldása érdekében. Az EU folytatta a politikai 

párbeszédet, hogy segítségével hatékonyan célba juthasson az uniós segítségnyújtás.

Az ország déli részén tapasztalt erőszak kezelésében kulcsfontosságú szerepet kap a hatékony 

igazságszolgáltatási rendszer. Ennélfogva korábbi együttműködésünk során szerzett tapasztalataira 

támaszkodva az EU keresi annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehetne támogatni egy jogi intézet 

alapítását Thaiföld déli részén. Az EU ezenfelül tovább kereste, hogy milyen módon léphetne 

kapcsolatba a kormánnyal az oktatás és a kultúra kérdéskörében, a kétnyelvű oktatásra, illetve a 

maláj muzulmánokat szolgáló „kulturális tér” létrehozására összpontosítva.

Az EU folytatta az együttműködést a kormánnyal a thaiföldi menekültek jogainak garantálása 

érdekében, a burmai határ mentén nagy számban letelepedett személyek jogait is ideértve. Thaiföld 

nem írta alá a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi genfi egyezményt, és nem ismeri el a 

menekültstátuszt: a menekülteket illegális bevándorlóknak tekinti. Ezen időszak alatt a menekültek 

helyzete bizonytalanabbá vált, amit az EU és a nemzetközi közösség egésze aggályokkal fogadott.

Három ügy különösen aggasztónak bizonyult: 2009 januárjában állítólag katonai erővel a nyílt 

tengerre küldtek vissza több, csónakon közlekedő burmai rohingya személyt; 2009 decemberében 

Laoszba deportáltak hmong személyeket; kareni menekülteket folyamatosan azzal fenyegettek, 

hogy Burmába (Mianmar) toloncolják ki őket, ahol elaknásított konfliktuszónában kellene 

letelepedniük. Az EU ennélfogva politikai párbeszédet kezdett a thai hatóságokkal, hogy hosszú 

távú, tartós megoldást találjon a menekültek számára, akik több mint 30 éve táborokban élnek.
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Kelet-Timor

Az EU üdvözölte a Kelet-Timor által a demokrácia és az emberi jogok megerősítése terén elért 

eredményeket. Az EU elismerte, hogy különösen a belső menekülteknek a közösségbe való 

visszailleszkedése, illetve az úgynevezett „petíciót benyújtóknak” a polgári életbe való visszatérése 

terén történt érdemi előrelépés. Aggasztónak tartva a biztonsági erők által elkövetett emberi jogi 

jogsértéseket, az EU kiemelte, hogy meg kell erősíteni az intézményi keretet, többek között a 

biztonsági ágazat reformjain keresztül, melyek kulcsfontosságúak az ország békéjének és 

stabilitásának megerősítésében. Az EU továbbá ösztönözte Kelet-Timort, hogy a lakosság ellen a 

múltban elkövetett igazságtalanságok és erőszak kérdésének megoldásakor vegye figyelembe az 

„Igazság és Barátság Bizottság” és az „Befogadás, Igazság és Megbékélés Bizottság” ajánlásait.

Vietnam

A tárgyalt időszak alatt erősödött a demokrata aktivisták elnyomása. Az EU több bírósági 

tárgyalásra is küldött képviselőket, és többször komoly aggályainak adott hangot a kormánynál. Az 

uniós diplomaták szintén végeztek tényfeltáró missziót annak érdekében, hogy értékeljék a 

buddhista Szilva falu közössége tagjainak zaklatásáról szóló állítások igazságtartalmát. Az 

internethasználat tekintetében további korlátozásokat vezettek be, az internetszolgáltatók pedig 

blokkolták a Facebook oldalait. Az EU a rendszeres emberi jogi párbeszéden és technikai 

segítségnyújtáson keresztül annak biztosítására törekedett, hogy a médiára és a társadalmi 

szervezetekre vonatkozóan tervbe vett jogszabályok ne korlátozzák tovább a véleménynyilvánítás 

és az egyesülés szabadságát, mert az ellentmondana a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya értelmében Vietnam által vállalt kötelezettségeknek.
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6.7 Az amerikai kontinens

Kanada

Az EU és Kanada határozottan elkötelezte magát a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó 

program mellett, és e kérdésben rendszeresen cserélnek információt. Kanada kulcsfontosságú 

partnerként minden évben beterjeszti az ENSZ-Közgyűlésnek az iráni emberi jogi helyzetre 

vonatkozó országspecifikus határozatot, melyet az EU tevékenyen támogat. Az együttműködés 

további területét képezi az emberi jogoknak a válságkezelő műveletekben való érvényesítése. Az 

EU pontosítást kért a jelenlegi kanadai kormány arra vonatkozó politikájával kapcsolatban, hogy a 

nem uniós országokban halálbüntetésre váró kanadai állampolgárok számára kegyelmet kérjen. Az 

EU folytatta az emberi jogokról évente kétszer tartott konzultációkat Kanadával. Ezen találkozók 

lehetőséget adtak a nyitott és konstruktív véleménycserére.

Amerikai Egyesült Államok

Az EU üdvözölte az USA 2009. évi döntését, melynek értelmében megpályázta az ENSZ Emberi 

Jogi Tanácsának tagságát, és a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésre törekszik. Az 

emberi jogokról évente kétszer tartott EU–USA konzultációk a többoldalú fórumokon folytatott 

koordinációra összpontosítottak, azonban az EU ismételten felvetett konkrét, aggályos kérdéseket, 

így a halálbüntetés kérdését, valamint azt, hogy hogyan lehet biztosítani az emberi jogok 

tiszteletben tartását a terrorizmus elleni erőfeszítések során.

2006 óta külön párbeszédet folytatnak a terrorizmus elleni küzdelemről és a nemzetközi jogról az 

USA Külügyminisztériumának jogi tanácsadójával, mely párbeszéd a jogállamiság összefüggésében 

fórumként szolgált a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos összetett jogi problémák 

megoldásában. Az EU következetesen felszólalt a guantánamói fogolytábor bezárása mellett, és a 

táborral összefüggő szakpolitikai kérdések – különösen a bírósági eljárás nélküli, határozatlan idejű 

fogva tartás – átfogóbb jogi felülvizsgálatát kérte. Az EU üdvözölte az ez irányba mutató lépéseket, 

és úgy döntött, hogy támogató környezet kialakításával koordinálja támogatását, melynek keretében 

az uniós tagállamok befogadhatnak guantánamói foglyokat. A 2009. június 15-én közzétett EU–

USA együttes nyilatkozat jelenti a transzatlanti keretet, és felvázolja azon elvek kidolgozásának 

lehetőségét, melyek közös hivatkozási alapot jelenthetnek a terrorizmus elleni küzdelemben.
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A halálbüntetésről szóló uniós iránymutatással összhangban az EU az USA-val folytatott 

konzultációk során ismételten felvetette a halálbüntetés kérdését. A halálbüntetés elleni 

állásfoglalásának újbóli megerősítésén felül az EU egyedi ügyeket is felvetett, így a Medellin-ügyet 

és Troy Davis ügyét. Ezenfelül az EU általános és egyedi démarche-okat adott át, leveleket küldött 

és nyilvános nyilatkozatokat tett közzé a pozitív és a negatív fejleményekkel kapcsolatban egyaránt, 

pl. azzal kapcsolatban, hogy 2009 júliusában az USA-ban (Ohióban) sor került a 1000. 

méreginjekció általi kivégzésre, illetve üdvözölte, hogy Új-Mexikó államban 2009 márciusában 

törvényben szüntették meg a halálbüntetés intézményét.

Az EU folytatta az USA-val az emberi jogokról évente kétszer tartott konzultációkat. Ezen 

találkozókon nyitott és konstruktív véleménycserére került sor az ENSZ-Közgyűlés Harmadik 

Bizottsága, illetve az Emberi Jogi Tanács országspecifikus és tematikus prioritásairól, valamint 

konkrét kérdéseket is felvetettek.

Latin-Amerika és a karib-tengeri térség

Az EU, illetve a Latin-Amerika és a karib-tengeri térség (LAC) országai közötti partnerség alapját 

közös értékek és érdekek képezik, így az emberi jogok védelme és előmozdítása, valamint a 

polgárok részvételének és a demokráciának a megerősítése1. Mindkét régió határozottan elkötelezte 

magát a tényleges többoldalúság mellett, és az emberi jogok kérdésében szoros együttműködést 

folytat a többoldalú fórumokon. Például az ENSZ-Közgyűlésben az EU és a GRULAC (Latin-

Amerikai és Karibi Országok Csoportja) a gyermekek jogairól szóló éves átfogó határozat két fő 

támogatója. Ezenfelül az EU-val közösen több latin-amerikai ország aktívan támogatta a 

halálbüntetés moratóriumára vonatkozó ENSZ-közgyűlési határozatot. Sajnos ezt a legtöbb karib-

tengeri ország tevékenyen ellenzi, és Charles Elroy Laplace 2008. decemberi kivégzése Saint Kitts 

és Nevisben a de facto regionális moratórium végét jelentette.

  
1 Vö.: A Tanács következtetései az EU és Latin-Amerika kapcsolatairól szóló bizottsági 

közleményről (melyet a Külügyek Tanácsa fogadott el 2009. december 8-án; 17341/09), 
illetve a limai csúcstalálkozót lezáró nyilatkozat 
(http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf)
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Az EU szorosan figyelemmel kíséri a közép-amerikai emberi jogi helyzetet, és arra ösztönzi a 

térséget, hogy erőfeszítései révén feleljen a demokratikus biztonság támasztotta kihívásokra. Az EU 

és a San José-i párbeszéd országai közötti miniszteri szintű találkozón (Prága, 2009. május 14.) az 

EU támogatásáról biztosította a közép-amerikai regionális biztonsági stratégiát. A regionális 

indikatív programok keretében több mint 12 millió EUR-t különítettek el a közép-amerikai 

regionális biztonság és határbiztonság részére. A közép-amerikai országok nemzeti indikatív 

programjainak keretében is jelentős összegeket különítettek el.

A társulási megállapodásokra és keretmegállapodásokra irányuló tárgyalások a Mercosur 

országaival különböző okokból szünetelnek. A közép-amerikai országokkal és az Andok 

Közösséggel (több résztvevős megállapodás) folytatott tárgyalások 2009 során nehezen haladtak 

(bár 2010 elején jelentős élénkülés következett). A jelentésben tárgyalt időszakban Bolívia, 

Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru és 

(2009. augusztus 10-ig) Venezuela részesült GSP+-kedvezményben (általános preferenciarendszer).

Az emberi jogok védelmével és előmozdításával, valamint az emberijog-védők helyzetével 

kapcsolatos kérdéseket rendszeresen megvitatták a latin-amerikai országokkal folytatott politikai 

párbeszéd során. Az EU 2008-ban új helyi párbeszédeket indított az emberi jogokról Argentínával, 

Brazíliával, Chilével, Kolumbiával és Mexikóval. 2009-ben Mexikó kivételével mindegyik 

országgal sor került e párbeszédek első fordulójára (Mexikóval 2010 májusában tartják meg az első 

fordulót)1. Továbbá a tervek szerint Argentínával, Brazíliával, Chilével és Mexikóval 

konzultációkra kerül sor Genfben és New Yorkban az együttműködés további elősegítése 

érdekében, az Emberi Jogi Tanács és az ENSZ-Közgyűlés harmadik bizottsága üléseinek 

előkészítéseként.

  
1 Vö.: A Tanács 2008. november 27-én elfogadott következtetései az Argentínával, Brazíliával, 

Chilével, Kolumbiával és Mexikóval folytatott emberi jogi konzultációkról . A Chilével és 
Mexikóval folytatott politikai párbeszéd már magában foglalta az emberi jogokról magas 
rangú tisztviselők szintjén történő rendszeres megbeszéléseket; a Tanács ennélfogva e két 
ország esetében inkább „erősítésről”, mint megkezdésről beszél.
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Argentína

Az emberi jogok előmozdítása továbbra is az EU és Argentína közös érdeke, illetve a kétoldalú 

menetrend kulcsfontosságú kérdése volt. 2009. október 15-én Buenos Airesben megtartották az 

EU–Argentína emberi jogi párbeszéd első fordulóját. A találkozón a kérdések széles körét vitatták 

meg, melyekkel kapcsolatban a két fél információt és tapasztalatot cserélt: az együttműködési 

projektek állása, a büntetés-végrehajtási rendszer helyzete, a szexuális irányultság alapján történő 

megkülönböztetés elleni küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, az őslakos népek helyzete, 

migráció és menedékjog, az emberijog-védők, a sajtószabadság, a gyermekek jogai, az 

emlékhelyek, a nemzetközi kezdeményezések együttes előmozdítása, illetve az egyetemes 

időszakos felülvizsgálatban megfogalmazott ajánlások Argentína általi teljesítése.

Bolívia

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2009. január 25-én lezajlott alkotmányos 

népszavazás megfigyelésére. AZ EU EOM megállapította, hogy a nehézkes alkotmányozási 

folyamat ellenére, valamint az ország fokozott polarizációját elősegítő kampány dacára a szavazást 

hiteles módon bonyolították le. Azonban erősödtek a politikai ellentétek, ami a demokratikus 

intézmények gyengüléséről szóló párbeszéd megújítását teszi szükségessé. A szavazók nagy 

részvételi aránya és az általában véve pozitívnak mondható légkör bebizonyította, hogy a bolíviai 

lakosok elkötelezettek a részvételi demokrácia mellett. Noha a jelentések szerint elszórtan sor került 

incidensekre, a szavazók általában véve szabadon gyakorolhatták a szavazáshoz és a demokráciában 

való közvetlen részvételhez fűződő jogot.

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2009. december 6-án lezajlott 

elnökválasztás és parlamenti választás, illetve az autonómiáról tartott népszavazás megfigyelésére.

Az EU EOM megállapítása szerint a Bolívia új alkotmányának január 25-i elfogadását követően 

december 6-án először rendezett választások jól szervezetten és általában véve békésen zajlottak le.

A választások sikeréhez különösen hozzájárult a frissített és átfogó szavazó-nyilvántartás, mely 

rekordszámú bolíviai számára tette lehetővé a demokratikus folyamatban való részvételt. Azonban a 

misszió arról is beszámolt, hogy a választási folyamatot gátolta a hiányos igazságszolgáltatási 

rendszer, valamint a médiakörnyezet polarizáltsága: az állami média előnyben részesítette a 

hivatalban lévő elnököt és politikai mozgalmát.
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Brazília

A 2007 júliusában létrehozott EU–Brazília stratégiai partnerség alapját a közös értékek és elvek 

képezik: többek között a demokrácia és a társadalmi befogadás, a jogállamiság, az emberi jogok 

előmozdítása, valamint a mindenkit megillető alapvető szabadságok. Ennek alapján 2009 

júniusában helyi emberi jogi párbeszédet indítottak konkrét céllal. A párbeszéd az alábbiakat tűzte 

ki célul: nyitott véleménycsere az uniós és a brazil emberi jogi helyzetről, a legjobb gyakorlatok 

cseréje, illetve a vonatkozó kérdésekben folytatott együttműködés megerősítése. A brazil helyzettel 

kapcsolatban a kétoldalú párbeszéd során megvitatták az emberijog-védők és az őslakosok 

helyzetét, a fogva tartott személyek jogait, valamint az ENSZ emberi jogi különleges eljárásai 

keretében nemrégiben tett ajánlásokat.

Az EU szorosan figyelemmel kíséri az emberi jogi helyzet alakulását és rendszeresen találkozik a 

brazil hatóságokkal, valamint a civil társadalmi szervezetekkel és más érdekeltekkel. A stratégiai 

partnerség ezenfelül előirányoz egy EU–Brazília civil társadalmi fórumot az emberi jogok 

védelméről és a demokratikus elvek tiszteletben tartásáról, mely fórum célja, hogy a nem állami 

szereplők szintjén elősegítse a közös érdekek jobb megértését. Továbbá Brazília és az EU 

konzultációkat folytatott az Emberi Jogi Tanács genfi, illetve az ENSZ-Közgyűlés New York-i 

ülése alkalmával.

Chile

Az átfogó EU–Chile társulási megállapodás egy általában véve kiváló kapcsolat alapját jelenti: 

Chile és az EU hatékony együttműködést folytatott az emberi jogok előmozdítása érdekében. Az 

EU–Chile emberi jogi párbeszéd 2009 áprilisában Santiagóban megtartott első fordulóján az EU és 

a chilei kormány szakértői által megvitatott kérdések között szerepelt az őslakos népek és a nők 

jogai, a migráció, a Nemzetközi Büntetőbíróság, a katonai diktatúra idejére visszanyúló ügyek, a 

katonai igazságszolgáltatási kódex, illetve a többoldalú fórumokon folytatott koordináció.

Ugyanebben az időben került sor a civil társadalom és a nemzetközi szervezetek képviselőinek 

véleménycseréjére is.
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Kolumbia

Az EU szorosan figyelemmel kísérte a kolumbiai emberi jogi helyzetet a 2007-ben elfogadott 

tanácsi következtetések1 alapján, és rendszeres, különböző szintű kapcsolatokat tartott fenn a 

kolumbiai hatóságokkal. 2009-ben helyi szinten rendszeres, kétoldalú emberi jogi párbeszédet 

kezdeményeztek. Az eddigi üléseken a két oldal az alábbiakkal kapcsolatos kérdéseket és 

aggályokat vitatta meg: az élethez és az integritáshoz való jog, az emberrablások, az igazságról és a 

békéről szóló törvény, az őslakos népek, az emberijog-védők biztonsága, illetve a civil társadalom 

szerepe az emberi jogok terén. Az EU külső támogatás keretében kapacitásépítési támogatást 

nyújtott a büntetlenség elleni küzdelemhez, illetve támogatta a kolumbiai belviszály áldozatait az 

igazságszolgáltatáshoz való – különösen az igazságról és békéről szóló törvény keretében történő –

hozzáférésükre irányuló erőfeszítéseikben. E támogatást az országstratégiai dokumentum 

„igazságszolgáltatás és emberi jogok” célterület (a teljes költségvetés 20 %-a) keretében nyújtják, 

és e segítség hozzájárulás ahhoz, hogy Kolumbia teljes mértékben megfeleljen az emberi jogok 

terén fennálló nemzetközi kötelezettségeinek és az egyetemes időszakos felülvizsgálatban 

megfogalmazott ajánlásoknak.

Ecuador

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2008. szeptember 28-án lezajlott 

alkotmányos népszavazás megfigyelésére. Az EU EOM megállapította, hogy az alkotmányos 

népszavazást általában véve jól szervezetten bonyolították le, és a polgárok lehetőséget kaptak, 

hogy dönthessenek Ecuador jövőjéről. Első alkalommal vezettek be az alkotmány módosítására 

szolgáló részvételi mechanizmust. Általánosságban elmondható, hogy a népszavazás megfelelt a 

demokratikus választási folyamatokra vonatkozó egyetemes és regionális normáknak. A választási 

folyamat több területen javulást mutatott a 2007. évi nemzetgyűlési választáshoz képest, különösen 

a szavazók nyilvántartásának terén, illetve a szavazóköri tagok és a választási koordinátorok 

kinevezésére vonatkozó jogi keretet illetően, azonban a kampányhoz rendelkezésre bocsátott állami 

forrásokkal visszaélések is történtek.

  
1 A Tanács következtetései (15040/07).
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Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2009. április 26-án lezajlott általános 

választások megfigyelésére. Az EU EOM megállapította, hogy az április 26-i választások 

lebonyolítása általában véve megfelelt a nemzetközi normáknak. A szervezést szoros határidők és 

nehéz körülmények jellemezték: öt különböző szinten zajlott a választás, új kategóriákat vezettek be 

a szavazók esetében, illetve új eljárást hoztak létre a választás adminisztrációjára. A választások 

lebonyolítására – egy-egy helyi incidens kivételével – békés módon került sor. Általában véve 

tiszteletben tartották a véleménynyilvánítás szabadságát és a gyülekezési szabadságot. Azonban a 

hivatalban lévő elnök meghatározó jelenléte a médiában a kampány időszaka során nem mozdította 

elő az egyenlő versenyfeltételeket.

Salvador

Az EU választási megfigyelő missziót (EOM) küldött a 2009. január 18-án és március 15-én 

rendezett parlamenti választás és elnökválasztás megfigyelésére. Az EU EOM megállapította, hogy 

választás napja békésen és rendezetten telt. A választásokon a korábbiakhoz képest nagyobb 

számban vettek részt a szavazók, és számos pártaktivista jelenlétével járult hozzá a szavazási és a 

szavazatszámlálási eljárás átláthatóságának biztosításához. A többpárti választási kampányt 

azonban kissé beárnyékolták az egyes pártok aktivistáinak elszigetelt összeütközései és az, hogy a 

két fő párt túlzott mértékben élt a rágalmazó kampány eszközével. A kampányt és a választási 

folyamatot kissé gátolta a jogszabályi keret hiányossága, mely akadályozta, hogy a politikai 

csoportok között egyenlő versenyfeltételek alakulhassanak ki. Az EU EOM továbbá beszámolt 

arról, hogy hasznos lenne a választás adminisztratív lebonyolításának szakmaiságát és 

politikamentes jellegét tovább erősíteni, illetve arról, hogy külön kell választani az adminisztratív és 

igazságügyi feladatokat.

Technikai segítségnyújtás formájában 1 millió EUR összegű kisebb projektet javasoltak a választási 

reform támogatására, mely a lakóhely szerinti szavazás bevezetésével a társadalom nagyobb 

részének társadalmi befogadását erősítené meg.
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Guatemala

Guatemalával kapcsolatban elmondható, hogy az emberi jogok és a demokratizálódás 

előmozdítására irányuló, átfogó európai uniós politika alapvető része a konfliktusmegelőzés és a 

konfliktusrendezés. Noha Guatemala tett némi előrelépést az emberi jogok és a demokratikus 

fejlődés támogatása terén, több komoly kérdés, így a társadalmi kirekesztés, a büntetlenség, illetve 

az emberijog-védők helyzete továbbra is aggályos. Guatemala kormánya nem tudott megbirkózni az 

erőszakos cselekmények számának országos emelkedésével, és nem tudta bizonyítani, hogy képes 

megvédeni polgárait. Az EU tevékenyen támogatta Guatemalában a büntetlenség elleni nemzetközi 

bizottság (CICIG) megbízatásának két évvel történő meghosszabbítását. A hosszabbítás pozitív 

lépés a CICIG által a titkos csoportok felszámolásában és a kongresszusi jogalkotás módosításainak 

előmozdításában játszott szerep további megerősítése felé. A jól ismert ügyvéd, Rodrigo Rosenberg 

meggyilkolását követően az EU nyilatkozatot tett közzé, melyben kifejezte aggályait, független és 

nem részrehajló vizsgálatot sürgetett, kifejezte, hogy támogatja a CICIG által betöltött szerepet, 

illetve megerősítette, hogy biztosítani kell Guatemala igazságügyi rendszerének függetlenségét és 

hatékonyságát. Az EU emberi jogokkal foglalkozó „filtercsoportja” havonta ülésezik, hogy 

megvizsgálja az emberi jogok védelmezőit érintő veszélyeket és az ellenük intézett támadásokat.

Honduras

A hondurasi alkotmányos rend megdőlése – melyet Zelaya elnök 2009. június 28-i megbuktatása 

idézett elő – több nyilatkozatra (így tanácsi következtetésekre) késztette az EU-t, melyekben 

sürgette az alkotmányos és demokratikus rendhez való visszatérést és az emberi jogok tiszteletben 

tartását. Az EU szoros figyelemmel kísérte az emberijog-védők helyzetét az országban, és 

nyilvánosan aggályainak adott hangot az LMBT-aktivista Walter Trochez meggyilkolásával 

kapcsolatosan.
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A jelentésben tárgyalt időszak alatt a Bizottság választási szakértői missziót (EEM) küldött 

Hondurasba, azonban úgy döntött, hogy a politikai környezet ismeretében, illetve a tágabb 

értelemben vett nemzetközi közösségnek – így az Amerikai Államok Szervezetének – való 

megfelelés érdekében nem teljes körű megbízatással bíró EOM-et küld. A technikai szakértők 

tanáccsal és stratégiai elemzéssel szolgáltak a helyszínen szolgálatot teljesítő uniós diplomáciai 

missziók számára. Noha a Lobo-kormány beiktatását követően sor került a Hondurasszal fennálló 

kapcsolatok normalizálására, a Bizottságnak még mindig aggályai vannak az emberi jogi helyzetet 

illetően, és a nemzeti megbékélési folyamat elősegítésére törekszik.

Mexikó

Az EU–Mexikó stratégiai partnerség alapját a közös értékek és elvek képezik: többek között a 

demokrácia és a társadalmi befogadás, a jogállamiság, az emberi jogok előmozdítása, valamint a 

mindenkit megillető alapvető szabadságok. Az EU szorosan figyelemmel kíséri a mexikói emberi 

jogi helyzetet. Egyes konkrét ügyekkel kapcsolatban aggályainak adott hangot a mexikói biztonsági 

helyzet romlása és a Mexikó bizonyos részein tapasztalható fokozott erőszak emberi jogi 

következményei miatt. Az EU nagyra értékeli az emberi jogok előmozdítása és védelme terén 

Mexikó által multilaterális szinten és elsősorban az Emberi Jogi Tanácsban tett erőfeszítéseket.

Az emberi jogok helyzetének előmozdítása terén az ország által tett előrelépés elismerése mellett az 

EU a rendszeres politikai párbeszéd keretében – miniszteri szinten is – folytatta az emberi jogi és 

biztonsági kérdések, pl. a nőgyilkosságoknak és az emberijog-védők – így az újságírók –

védelmének a megvitatását. Az olyan kérdések, mint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem, 

illetve a bűnüldöző tisztviselők elszámoltathatósága – az EU–Mexikó emberi jogi program keretébe 

tartozó kapacitásépítési intézkedések révén – az EU–Mexikó együttműködés szerves részét képezik.

Az uniós küldöttség aktív szerepet vállalt az emberijog-védők helyzetéről Mexikóvárosban 2009. 

november 23–24-én tartott képzési műhely munkájában. 
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Nicaragua

Az EU továbbra is szoros figyelemmel kíséri a nicaraguai helyzetet. Az uniós misszióvezetők 

elemezték az ország demokratikus viszonyainak romlását, különösen a 2008 novemberi helyi 

választásokat megelőző történéseket, az azóta széles körben elterjedt választási csalást, valamint a 

nők jogainak egyre rosszabb helyzetét. Az EU a fenti helyzetre való tekintettel befagyasztotta 

finanszírozási forrásait, ugyanakkor a későbbiekben egy bizonyos összeget felszabadított az oktatási 

ágazat támogatása céljából.

Az EU nyomon követte a 2010. márciusi regionális választásokat megelőző eseményeket, és reméli, 

hogy figyelemmel kísérheti a 2011. novemberi elnökválasztást (mindkét választás nyomon 

követésére a nicaraguai kormánytól kapott hivatalos felkérést). Az EU 2009 októberében démarche-

ot küldött, melyben aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Nicaragua Legfelsőbb 

Bíróságának Alkotmányos Tanácsa szabálytalanul hozta meg azon határozatát, mellyel lehetővé 

tette nicaraguai tisztviselők – így a köztársasági elnök – alkotmányellenes újraválasztását.

Peru

Az EU figyelemmel kísérte a perui emberi jogi helyzetet. A perui Amazonas-vidéken 2009 

júniusában történt tragikus eseményeket követően az EU szoros kapcsolatban maradt a perui 

hatóságokkal és a civil társadalommal, hogy az eseményekről átfogó képet kaphasson. Az EU 

támogatta a kormány és az őslakos közösség közötti párbeszéd újraindítását. Az EU külső 

támogatás keretében folytatta Peruban az emberi jogok és a társadalmi befogadás előmozdítását.

Ezenfelül a Stabilitási Eszköz keretében az EU támogatta a társadalmi békét és stabilitást a kezdődő 

válsággal küzdő perui területeken.
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Venezuela

Az EU a venezuelai hatóságokkal és a venezuelai társadalom különböző csoportjaival fenntartott 

kapcsolataiban ismételten kiemelte az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek és 

vállalások tiszteletben tartását, ideértve a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát mint a 

demokrácia és a jogállamiság sarokkövét. Az EU – különösen az EIDHR révén – támogatást 

nyújtott a civil társadalom e területtel kapcsolatos tevékenységeihez. 2009 augusztusában 

démarche-ot küldött, melyben aggályainak adott hangot a véleménynyilvánítás és a sajtó 

szabadságának venezuelai helyzetéhez kötődő eseményekkel kapcsolatban: 34 engedélyt vontak 

meg a magán rádióállomásoktól.

Paraguay

Az EU szoros figyelemmel kísérte a paraguayi őslakos népek helyzetét és a kormányhoz intézett 

azon követeléseiket, hogy találjon megoldást az esetükben folyamatosan tapasztalható 

megkülönböztetés és tartós szegénységük problémájára, valamint konkrétabban a hagyományosan 

az őslakos tulajdonban lévő földekre vonatkozó követeléseket. Az EU külön civil társadalmi 

projektek révén törekszik az őslakosok problémáinak megoldására, és a kérdéssel több más, az 

oktatással és a társadalmi kohézióval kapcsolatos kezdeményezéseket, a nemek egyenlőségét, 

valamint a fiatalok és a gyermekek védelmét támogató fellépések keretében is foglalkoznak. Az EU 

az EIDHR keretében támogatta az "Igazság és Igazságszolgáltatás" Bizottság által készített, a 

Stroessner-diktatúra alatt elkövetett emberi jogi jogsértésekről szóló végső jelentés terjesztését.

A karib-tengeri térség
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Kuba

Az EU-t továbbra is aggodalommal tölti el az emberi jogoknak és az alapvető szabadságoknak a 

Kuba általi folyamatos megtagadása. A 2009 júniusában elfogadott, Kubáról szóló 

következtetéseiben1 az Európai Unió Tanácsa sürgette 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 őrizetbe és ítéltek el. Ez továbbra is 

kulcsfontosságú prioritás az EU számára: az EU a Kubával tartott miniszteri szintű találkozókon 

ismételten benyújtotta a rossz egészségi állapotban lévő politikai foglyok nevét tartalmazó listát.

Általánosabb értelemben az emberi jogok kérdését a politikai párbeszéd keretében minden 

alkalommal felvetették.

Az EU felhívta a kubai hatóságokat az általuk nemrégiben aláírt polgári és politikai jogok 

nemzetközi egyezségokmányának, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 

egyezségokmányának megerősítésére és végrehajtására, valamint az egyezségokmányok szerinti 

kötelezettségeik teljes mértékű teljesítésére. A Kubáról szóló közös álláspont megújításakor a 

Tanács megerősítette azt a kétlépcsős megközelítést, amelynek alapján az EU az emberi jogi 

párbeszédet folytatja a kormánnyal és a békés civil társadalommal.

Az együttműködés 2008. októberi hivatalos újraindítását követően az EU a kubai lakosságot 

közvetlenül segítő projekteket támogatott, többek között az élelmiszerellátás biztonságára, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a nem állami szereplők segítésére irányuló 

projekteket.

  
1 A Tanács következtetései (10920/09).
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Haiti

Az EU továbbra is segítette a demokrácia visszaállítását Haitin, támogatva az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának békefenntartó műveletét (MINUSTAH), melynek megbízatását 2009 októberében 

további egy éves megújítható időszakkal egyhangúlag meghosszabbították. Az EU támogatta a 

választási folyamatot. Általában véve nőtt a biztonság szintje, az emberrablások száma pedig 

jelentősen és folyamatosan csökkent, ami lehetővé tette a törékeny stabilitás megerősítését célzó 

tevékenységek megindítását. Az EU továbbra is támogatta a haiti igazságszolgáltatási és büntetés-

végrehajtási rendszer nehéz helyzetének megoldására irányuló kormányzati erőfeszítéseket. 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 helyzetű országokra vonatkozó uniós kezdeményezés értelmében. Az 

élelmiszerbiztonság különösen érzékeny kérdés, tekintettel Haiti természeti csapásokkal, például a 

hurrikánokkal szembeni kiszolgáltatottságára, ahogy azt a 2008-as idény is jól példázza, melynek 

során négy egymást követő vihar tönkretette egy teljes év termését.
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Melléklet: 2008 júliusa és 2009 decembere között elfogadott jogi aktusok

TEMATIKUS LISTA

DÁTUM CÉL JOGALAP HL 

HIVATKOZÁS

I. KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

I.1. NYUGAT-BALKÁN

2009.09.24. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő 

bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi törvényszék (ICTY) célkitűzései 

hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP

közös álláspont meghosszabbítása

15. cikk 2009/717/KKBP

L 253. (2009.09.25.)

2009.02.26. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék 

megbízatása végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújítása

15. cikk 2009/164/KKBP

L 55. (2009.02.27.)

2009.02.10. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK) szélsőségeseivel szembeni korlátozó 

intézkedésekről szóló 2004/133/KKBP közös álláspont meghosszabbítása és módosítása

15. cikk 2009/116/KKBP

L 40. (2009.02.11.)

2008.09.29. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő 

bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi törvényszék (ICTY) célkitűzései 

hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP 

közös álláspont meghosszabbítása

15. cikk 2008/761/KKBP

L 260. (2008.09.30.)
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2008.09.15. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék 

(ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről 

szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtása

2004/694/KKBP 

közös álláspont, 2. 

cikk;

23. cikk (2) 

bekezdés, második 

francia bekezdés

2008/733/KKBP

L 247. (2008.09.16.)

2008.09.15. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék 

(ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések 

megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtása

2004/293/KKBP 

közös álláspont, 2. 

cikk;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2008/732/KKBP

L 247. (2008.09.16.)

2008.07.24. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék 

(ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések 

megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtása

2004/293/KKBP 

közös álláspont, 2. 

cikk;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2008/614/KKBP

L 197. (2008.07.25.)

2008.07.24. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék 

(ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről 

szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtása

2004/694/KKBP 

közös álláspont, 2. 

cikk;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2008/613/KKBP

L 197. (2008.07.25.)

ELEFÁNTCSONTPART

2008.11.18. Az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújítása
15. cikk 2008/873/KKBP

L 308. (2008.11.19.)

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

2009.04.27

.

A Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

2008/369/KKBP közös álláspont végrehajtása

2008/369/KKBP 

közös álláspont, 6. 

cikk;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2009/349/KKBP

L 106. (2009.04.28.)

2009.01.26

.

A Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

2008/369/KKBP közös álláspont módosítása

15. cikk 2009/66/KKBP

L 23. (2009.01.27.)

GUINEAI Köztársaság

2009.12.22. A Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/788/KKBP közös 

álláspont módosítása

29. cikk 2009/1003/KKBP

L 346. (2009.12.23.)

2009.12.22. A Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetése 215. cikk, (1) és (2) 

bekezdés

2009/1284/EU

L 346. (2009.12.23.)

2009.10.27. A Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések 15. cikk 2009/788/KKBP

L 281, (2009.10.28) + 

helyesbítés L 282.

(2009.10.29.)
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SZOMÁLIA

2009.02.16

.

A Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2002/960/KKBP közös álláspont 

hatályon kívül helyezése

15. cikk 2009/138/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

COMORE-SZIGETEKI UNIÓ

2008.07.24. A Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó 

intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezése

15. cikk 2008/611/KKBP

L 197. (2008.07.25.)

ZIMBABWE

2009.01.26. A Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújítása 15. cikk 2009/68/KKBP

L 23. (2009.01.27.)

2008.12.08. A Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös 

álláspont végrehajtása

2004/161/KKBP 

közös álláspont, 6. 

cikk;

23. cikk (2) 

bekezdés

2008/922/KKBP

L 331. (2008.12.10.)

2008.07.31. A Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös 

álláspont módosítása

15. cikk 2008/632/KKBP

L 205. (2008.08.01.)

2008.07.22. A Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös 

álláspont végrehajtása

2004/161/KKBP 

közös álláspont, 6. 

cikk;

23. cikk (2) 

bekezdés

2008/605/KKBP

L 194. (2008.07.23.)

BURMA/MIANMAR

2009.12.18. A Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 

2006/318/KKBP közös álláspont módosítása

29. cikk 2009/981/KKBP

L 338. (2009.12.19.)

2009.08.13. A Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 

2006/318/KKBP közös álláspont módosítása

15. cikk 2009/615/KKBP

L 210. (2009.08.14.)

2009.04.27. A Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújítása 15. cikk 2009/351/KKBP

L 108. (2009.04.29.)

KOREAI NÉPI Demokratikus KÖZTÁRSASÁG

2009.12.22. A Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

2006/795/KKBP közös álláspont módosítása

29. cikk 2009/1002/KKBP

L 346. (2009.12.13.)

2009.12.22. A Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

329/2007/EK rendelet módosítása

215. cikk, (1) és (2) 

bekezdés

2009/1283/EU

L 346. (2009.12.13.)

2009.08.04. A Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

2006/795/KKBP közös álláspont végrehajtása

2006/795/KKBP 

közös álláspont, 6. 

cikk (1) bekezdés;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2009/599/KKBP

L 203. (2009.08.05.)

2009.07.27. A Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 

2006/795/KKBP közös álláspont módosítása

15. cikk 2009/573/KKBP

L 197. (2009.07.29.)
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IRÁN

2009.12.15. Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosítása 215. cikk, (1) és (2) 

bekezdés

2009/1228/EU

L 330. (2009.12.16.)

2009.11.17. Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) 

bekezdésének végrehajtása és a 2008/475/EK határozat hatályon kívül helyezése

423/2007/EK 

rendelet, 15. cikk 

(2) bekezdés

2009/1100/EK

L 303. (2009.11.18.)

2009.11.17. Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont 

végrehajtása

2007/140/KKBP 

közös álláspont, 7. 

cikk (2) bekezdés;

(23. cikk (2) 

bekezdés)

2009/840/KKBP

L 303. (2009.11.18.)

2008.11.10. Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és 

IV. mellékletének módosítása

2007/140/KKBP 

közös álláspont, 7. 

cikk (2) bekezdés;

2008/842/KKBP

L 300. (2008.11.11.)

2008.08.07. Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont 

módosítása

15. cikk 2008/652/KKBP

L 213. (2008.08.08.)

+ helyesbítés L 285. 

(2008.10.29.)

IRAK

2009.03.05. Az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspont módosítása 15. cikk 2009/175/KKBP

L 62. (2009.03.06.)

BELARUSZ

2009.12.15. A 2006/276/KKBP közös álláspontban meghatározott, egyes fehérorosz tisztviselőkkel 
szembeni korlátozó intézkedések meghosszabbítása, valamint a 2009/314/KKBP közös 
álláspont hatályon kívül helyezése

29. cikk 2009/969/KKBP

L 332. (2009.12.17.)

2009.04.06. Az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 
2006/276/KKBP közös álláspont módosítása, valamint a 2008/844/KKBP közös álláspont 
hatályon kívül helyezése

15. cikk 2009/314/KKBP

L 93. (2009.04.07.)

2008.11.10. Az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 
2006/276/KKBP közös álláspont módosítása

15. cikk 2008/844/KKBP

L 300. (2008.11.11.)

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

2009.02.16. A Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó 

intézkedések megújítása

15. cikk 2009/139/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

ÜZBEGISZTÁN

2009.12.15. A Tanács rendelete az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről 

szóló 1859/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezése

215. cikk (1) 

bekezdés, 301. cikk

2009/1227/EU

L 330. (2009.12.16.)

2008.11.10. Az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/734/KKBP közös 

álláspont módosítása és meghosszabbítása

15. cikk 2008/843/KKBP

L 300. (2008.11.11.)
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II. EBVP

II.1. NYUGAT-BALKÁN

2009.12.15. Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó 

missziójának (EUPM) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbítása

a 38. cikk 

harmadik 

bekezdése

2009/906/KKBP 

határozat, 10. cikk 

(1) bekezdés

2009/958/KKBP

EUPM/1/2009

L 330. (2009.12.16.)

2009.12.08. Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziója 

(EUPM).

28. cikk, 43. cikk 

(2) bekezdés

2009/906/KKBP

L 322. (2009.12.09.)

2009.11.11. Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletében az Európai 

Unió erők főparancsnokának kinevezése

a 25. cikk 

harmadik 

bekezdése;

2004/570/KKBP 

együttes fellépés, 

6. cikk

2009/836/KKBP

BiH/15/2009

L 299. (2009.11.14.)

2009.06.09. Az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) 

szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2009/445/KKBP

L 148. (2009.06.11.)

2008.11.27. Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról 

(EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtása

2007/749/KKBP 

együttes fellépés, 

12. cikk (1) 

bekezdés

23. cikk (2) 

bekezdés, második 

francia bekezdés

2008/890/KKBP

L 318. (2008.11.28.)

2008.11.21. Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletében egy EU

haderőparancsnok kinevezése

a 25. cikk 

harmadik 

bekezdése;

2004/570/KKBP 

együttes fellépés, 

6. cikk

2008/895/KKBP

BiH/14/2008

L 319. (2008.11.29.)

2008.10.24. Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziója 

(EUPM) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezése

25. cikk (3) 

bekezdés

2007/749/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (1) 

bekezdés

2008/835/KKBP

L 298. (2008.11.07.)

2008.10.13. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az Amerikai 

Egyesült Államoknak az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az 

EULEX KOSOVO-ban való részvételéről szóló megállapodás megkötése

24. cikk 2008/814/KKBP

L 282. (2008.10.25.)

2008.09.25. Az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az 

Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az EULEX KOSOVO-ban 

való részvételéről szóló megállapodás megkötése

24. cikk 2008/887/KKBP

L 317. (2008.11.27.)
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2008.07.29. A harmadik államoknak az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai 

műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló BiH/1/2004 határozat 

és az Európai Uniónak Bosznia-Hercegovinában folytatott katonai művelete 

tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról szóló BiH/3/2004 

határozat módosítása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/712/KKBP

BiH/13/2008

L 237. (2008.09.04.)

2008.07.24. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 

Államszövetségnek az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az 

EULEX KOSOVO-ban való részvételéről szóló megállapodás megkötése

24. cikk 2008/666/KKBP

L 217 (2008.08.13.)

II.2. AFRIKA

2010.02.15. Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló 

katonai missziója

28. cikk, 43. cikk 

(2) bekezdés

2010/96/KKBP

L 44. (2010.02.19.)

2009.12.04. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az 

európai uniós erők parancsnokának kinevezése

38. cikk

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 6. 

cikk

2009/946/KKBP

ATALANTA/8/2009

L 327. (2009.12.12.)

2009.12.08. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 

2008/851/KKBP együttes fellépés módosítása

28. cikk, 43. cikk 

(2) bekezdés

2009/907/KKBP

L 322. (2009.12.09.)

2009.11.17. Az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának 

reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA-BISSAU) szóló 

2008/112/KKB együttes fellépése módosítása és meghosszabbítása

14. cikk 2009/841/KKBP

L 303. (2009.11.18.)

2009.10.23. Az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében 

vezetett erők Seychelle köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a 

Seychelle Köztársaság közötti megállapodás aláírásáról és megkötése

24. cikk 2009/916/KKBP

L 323. (2009.12.10.)

2009.10.23. A kalóztámadással, illetve fegyveres rablással gyanúsított személyeknek az 

EUNAVFOR részéről a Seychelle Köztársaság részére történő átadására és az 

átadást követően az azokkal való bánásmódra vonatkozó feltételekről és 

részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság 

közötti levélváltás aláírása és ideiglenes alkalmazása

24. cikk 2009/877/KKBP

L 315. (2009.12.02.)

2009.10.19. Az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai 

műveletéről szóló 2007/677/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezése

14. cikk 2009/795/KKBP

L 283. (2009.10.30)
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2009.10.19. Az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági 

ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a 

kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 

2007/405/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2009/769/KKBP

L 274. (2009.10.20.)

2009.10.02. A harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és 

fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és 

visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai 

művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló 

ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a 

Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való 

elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás 

céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a 

hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 

politikai és biztonsági bizottsági határozat módosítása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk

ATALANTA/2/2009 

határozat

ATALANTA/3/2009 

határozat + 

kiegészítés

2009/758/KKBP

ATALANTA/7/2009

L 270. (2009.10.15.)
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2009.09.25. A Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén 

folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD 

Congo) misszióvezetőjének kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2009/709/KKBP 

együttes fellépés, 8. 

cikk

2009/723/KKBP

EUSEC/1/2009

L 257. (2009.09.30.)

2009.09.15. A Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja 

keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziója (EUSEC RD 

Congo) 

14. cikk, 25. cikk 

harmadik bekezdés, 

28. cikk (3) 

bekezdés első 

albekezdés

2009/709/KKBP

L 246. (2009.09.18.)

2009.07.27. Az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak a 

Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való 

elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás 

céljából folytatott európai uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) 

történő részvételéről szóló megállapodás aláírása és ideiglenes alkalmazása

24. cikk 2009/597/KKBP

L 202. (2009.08.04.)

2009.07.22. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez az európai 

uniós erők parancsnokának kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 6. 

cikk (1) bekezdés

2009/559/KKBP

ATALANTA/6/2009

L 192. (2009.07.24.)

2009.06.25. A Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja 

keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC 

RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módosítása és 

meghosszabbítása

14. cikk 2009/509/KKBP

L 172. (2009.07.02.)

2009.06.10. Az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági 

ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a 

kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 

2007/405/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2009/466/KKBP

L 151. (2009.06.16.)

2009.06.10. A harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és 

fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és 

visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai 

művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló 

ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a 

Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való 

elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás 

céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a 

hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 

politikai és biztonsági bizottsági határozat módosítása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (2) 

bekezdés

ATALANTA/2/2009 

határozat

ATALANTA/3/2009 

határozat + 

kiegészítés

2009/446/KKBP

ATALANTA/5/2009

L 148. (2009.06.11.)



8363/1/10 REV 1 zsk/ZSK/osk 224
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

2009.05.27. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az 

európai uniós műveleti parancsnok kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2009/413/KKBP

ATALANTA/4/2009

L 132. (2009.05.29.)

2009.05.18. Az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának 

reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA-BISSAU) szóló 

2008/112/KKB együttes fellépése módosítása

14. cikk 2009/405/KKBP

L 128. (2009.05.27.)

2009.04.21. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) 

tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (5) 

bekezdés

2009/369/KKBP

ATALANTA/3/2009

L 112. (2009.05.06.)

+ kiegészítés L 119. 

(2009.05.14.)

2009.04.21. Harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és 

fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és 

visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai 

művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (2) 

bekezdés

2009/356/KKBP

ATALANTA/2/2009

L 109 (2009.04.30.)

2009.02.26. A kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett 

tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az 

EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről 

Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való 

bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes 

szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya között levélváltás

24. cikk 2009/293/KKBP

L 79. (2009.03.25.)

2009.03.17. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az 

európai uniós erők parancsnokának kinevezése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 6. 

cikk (1) bekezdés

2009/288/KKBP

ATALANTA/1/2009

L 76. (2009.03.24.)

2008.12.22. Az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében 

vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a 

Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodás megkötése

24. cikk 2009/88/KKBP

L 33. (2009.02.03.)

2008.12.22. Az Európai Unió által az Atalanta elnevezésű európai uniós katonai művelet 

keretében vezetett erők szomáliai köztársasági jogállásáról szóló, az Európai 

Unió és a Szomáliai Köztársaság közötti megállapodás megkötése

24. cikk 2009/29/KKBP

L 10. (2009.01.15.)
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2008.12.08. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (ATALANTA)

17. cikk (2) 

bekezdés

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 5. 

cikk

2008/918/KKBP

L 330 (2008.12.09.)

2008.11.18. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az 

európai uniós erők parancsnokának kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2008/851/KKBP 

együttes fellépés, 6. 

cikk

2008/888/KKBP

ATALANTA/1/2008

L 317. (2008.11.27.)

2008.10.13. Az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az 

Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai 

műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló 

megállapodás megkötése

24. cikk 2008/868/KKBP

L 307 (2008.11.18.)

2008.11.10. A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól 

való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való 

hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet

14. cikk, 25. cikk 

harmadik bekezdés, 

28. cikk (3) 

bekezdés

2008/851/KKBP

L 301 (2008.11.12.)

2008.09.15. Az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az 

Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai 

műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló 

megállapodás megkötése

24. cikk 2008/783/KKBP

L 268. (2008.10.09.)

2008.09.19. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1816 (2008) sz. határozatának támogatását célzó 

európai uniós katonai koordinációs fellépés (EU NAVCO)

14. cikk, 25. cikk 

harmadik bekezdés, 

28. cikk (3) 

bekezdés

2008/749/KKBP

L 252. (2008.09.20.)

2008.09.02. A harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai 

köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló 

CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat és az Európai Unió 

csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai művelete tekintetében 

a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai 

és biztonsági bizottsági határozat módosítása

2007/677/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (2) 

bekezdés

2008/731/KKBP

CHAD/4/2008

L 247. (2008.09.16.)
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II.3 ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

2009.11.17. Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) 

felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2009/842/KKBP

L 303 (2009.11.18.)

2008.11.21. Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) 

felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés végrehajtása

23. cikk (2) 

bekezdés, első 

albekezdés, második 

francia bekezdés

2007/369/KKBP 

együttes fellépés, 

13. cikk (2) 

bekezdés

2008/884/KKBP

L 316 (2008.11.26.)

2008.10.03. Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) 

misszióvezetőjének kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése;

2007/369/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (1) 

bekezdés

2008/821/KKBP
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285. (2008.10.29.)

2008.08.04. Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) 

felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2008/643/KKBP

L 207. (2008.08.05.)

II.4. KÖZEL-KELET/ÖBÖL-ORSZÁGOK

2009.12.15. Az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziója, az EUJUST LEX misszióvezetőjének 

kinevezése

38. cikk

2009/475/KKBP 

együttes fellépés, 9. 

cikk (2) bekezdés

2009/982/KKBP

EUJUST LEX/2/2009

L 338. (2009.12.19.)

2009.12.15. Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója misszióvezetőjének 

kinevezése

a 38. cikk harmadik 

bekezdése

2005/797/KKBP 

együttes fellépés, 

11. cikk (1) 

bekezdés

2009/957/KKBP
EUPOL COPPS/2/2009

L 330. (2009.12.16.)

2009.12.15. Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 

2005/797/KKBP együttes fellépés módosítása

28. cikk, 43. cikk 

(2) bekezdés

2009/955/KKBP

L 330. (2009.12.16.)

2009.11.20. Az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU 

BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2009/854/KKBP

L 312. (2009.11.27.)

2009.07.03. Az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziója, az EUJUST LEX misszióvezetőjének 

kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2009/475/KKBP 

együttes fellépés, 9. 

cikk (2) bekezdés

2009/596/KKBP

L 202. (2009.08.04.)
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2009.06.11. Az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziója (EUJUST LEX) 14. cikk 2009/475/KKBP

L 156. (2009.06.19.)

2009.05.27. Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) 

vonatkozásában a hozzájáruló felek bizottságának létrehozása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2005/797/KKBP 

együttes fellépés, 

12. cikk (3) 

bekezdés

2009/412/KKBP
EUPOL COPPS/1/2009

L 132. (2009.05.29.)

2008.12.16. Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója misszióvezetőjének 

kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése

2005/797/KKBP 

együttes fellépés, 

11. cikk (2) 

bekezdés

2008/970/KKBP

L 344. (2008.12.20.)

2008.12.16. Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 

2005/797/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2008/958/KKBP

L 338. (2008.12.17.)

2008.11.11. A rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó misszió (EU BAM Rafah) 

misszióvezetőjének kinevezése

2005/889/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (2) 

bekezdés

2008/863/KKBP

L 306. (2008.11.15.)

EUBAM Rafah/1/2008

2008.11.10. Az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU 

BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2008/862/KKBP

L 306. (2008.11.15.)

II.5. KELET-EURÓPA ÉS KÖZÉP-ÁZSIA

2009.07.31. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia) misszióvezetője 
megbízatásának meghosszabbítása

a 25. cikk harmadik 

bekezdése;

2008/736/KKBP 

együttes fellépés, 

10. cikk (1) 

bekezdés

2009/619/KKBP

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214. (2009.08.19.)

2009.07.27. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2008/736/KKBP 
együttes fellépés módosítása és meghosszabbítása

14. cikk 2009/572/KKBP

L 197. (2009.07.29.)

2009.07.27. A grúziai konfliktussal kapcsolatos független nemzetközi tényfeltáró misszióról szóló 
2008/901/KKBP tanácsi határozat módosítása és meghosszabbítása

3. cikk (3) 

bekezdés, 23. cikk 

(1) bekezdés

2009/570/KKBP

L 197. (2009.07.29.)

2009.03.23. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2008/736/KKBP 
együttes fellépés módosítása 

14. cikk 2009/294/KKBP

L 79. (2009.03.25.)

2008.12.02. A grúziai konfliktussal kapcsolatos független nemzetközi tényfeltáró misszió 3. cikk (3) 

bekezdés, 23. cikk 

(1) bekezdés

2008/901/KKBP

L 323 (2008.12.03.)

2008.10.24. Az Európai Unió és Grúzia közötti, a grúziai európai uniós megfigyelő misszió jogállásáról 
szóló megállapodás megkötése

24. cikk 2008/877/KKBP

L 310 (2008.11.21.)
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2008.09.25. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról, az EUMM Georgiáról szóló 

2008/736/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk 2008/759/PESC

L 259 (2008.09.27.)

2008.09.16. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója, az EUMM Georgia misszióvezetőjének 

kinevezése

a 25. cikk harmadik 

bekezdése;

2008/736/KKBP 

együttes fellépés, 
10. cikk (1) 
bekezdés

2008/894/KKBP

EUMM/1/2008
L 319. (2008.11.29.)

2008.09.15. Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója, EUMM Georgia 14. cikk, 25. cikk 
harmadik bekezdés

2008/736/KKBP
L 248. (2008.09.17.)

IV. AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÖNLEGES KÉPVISELŐI

IV.1 AFGANISZTÁN

2009.06.15. Az Európai Unió afganisztáni és pakisztáni különleges képviselőjének kinevezése, és a 
2009/135/KKBP közös fellépés hatályon kívül helyezése

14. cikk, 18. cikk 
(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/467/KKBP
L 151. (2009.06.16.)

2009.02.16. Az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 
(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/135/KKBP
L 46. (2009.02.17.)

2008.07.24. Az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének kinevezése 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2008/612/KKBP

L 197. (2008.07.25.)

IV.2. MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

2009.09.15. Az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője 

megbízatásának meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2009/706/KKBP

L 244. (2009.09.16.)

2009.02.16. Az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője 

megbízatásának meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2009/129/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

IV.3. KÖZÉP-ÁZSIA

2009.02.16. Az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2009/130/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

2008.12.02. Az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról 

szóló 2008/107/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2008/900/KKBP

L 323. (2008.12.03.)

IV.4. BOSZNIA–HERCEGOVINA

2009.03.11. Az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezése 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2009/181/KKBP

L 67. (2009.03.12.)

IV.5. DÉL-KAUKÁZUS

2009.02.16. Az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2009/133/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

2008.10.13. Az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 
cikk (2) bekezdés

2008/796/KKBP

L 272. (2008.10.14.)
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IV.6. GRÚZIA

2009.12.15. Az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának 

meghosszabbításáról szóló 2009/131/KKBP együttes fellépés módosítása

28. cikk, 31. cikk 

(2) bekezdés, 33. 

cikk

2009/956/KKBP

L 330. (2009.12.16.)

2009.07.27. Az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának 

meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/571/KKBP

L 197. (2009.07.29.)

2009.02.16. Az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője kinevezésének 

meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/131/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

2008.09.25. Az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjének kinevezése 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2008/760/KKBP

L 259. (2008.09.27.)

IV.7. KOSZOVÓ

2009.08.07. Az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

szóló 2009/137/KKBP együttes fellépés módosítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/605/KKBP

L 206. (2009.08.08.)

2009.02.16. Az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/137/KKBP

L 46. (2009.02.17.) + 

Helyesbítés L 91. 

(2009.04.03.)

IV.8. A KÖZEL-KELETI BÉKEFOLYAMAT

2009.02.16. Az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője 

megbízatásának meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/136/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

IV.9. AZ AFRIKAI NAGY-TAVAK RÉGIÓJA

2009.02.1

6.

Az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának 

meghosszabbítása

14. cikk, 18. cikk (5) 

bekezdés, 23. cikk 

(2) bekezdés

2009/128/KKBP

L 46. 

(2009.02.17.)
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IV.10. MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

2009.02.16. Az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/132/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

IV.12. SZUDÁN

2009.02.16. Az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2009/134/KKBP

L 46. (2009.02.17.)

IV.13. AFRIKAI UNIÓ

2008.12.01. Az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője megbízatásának meghosszabbítása 14. cikk, 18. cikk 

(5) bekezdés, 23. 

cikk (2) bekezdés

2008/898/KKBP

L 322. (2008.12.02.)
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A KÖZEL-KELETI BÉKEFOLYAMAT

2009.10.27

.

Egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadása 15. cikk 2009/787/KKBP

L 281. (2009.10.28.)

2008.10.27

.

Egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadása 15. cikk 2008/822/KKBP

L 285 (2008.10.29.)
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List of abbreviations

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

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

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

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal



8363/1/10 REV 1 233
MELLÉKLET DGE HR LIMITE HU

CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

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 
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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

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

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

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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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

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
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Cooperation 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

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

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

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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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

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

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 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front


