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Πρόλογος (θα προστεθεί αργότερα) 
 

____________________ 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται - και προσδιορίζεται από αυτές - στις αρχές της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών και του 
κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η προσήλωση σε αυτές τις αρχές αποτελεί 
προαπαιτούµενο για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε οποιαδήποτε κοινωνία. Ως παγκόσµιος 
εταίρος από πολλές απόψεις, π.χ. από οικονοµική άποψη, από την άποψη της συνεισφοράς της στις 
ανθρωπιστικές προσπάθειες, κλπ, η ΕΕ έχει επίσης παγκόσµια ευθύνη για την προάσπιση και 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Σκοπός της παρούσας ένατης ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η οποία 
καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007, είναι να παράσχει µια γενική 
επισκόπηση των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η 
έκθεση αποβλέπει στο να καταδειχθεί µε ποιο τρόπο οι κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ 
µετουσιώνονται σε δραστηριότητες ανθρωπίνων δικαιωµάτων έναντι τρίτων χωρών, σε πολυµερή 
φόρουµ και σε σχέση µε διάφορα θεµατικά ζητήµατα. 
 
Παρ’ όλο που η δοµή της παρούσας έκθεσης ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την ίδια διάρθρωση όπως 
πέρυσι, η φετινή µορφή της προσπαθεί να δώσει πρόσθετη έµφαση στην ανάλυση ώστε να δοθεί 
µια συνολικότερη και σε µεγαλύτερο βάθος επισκόπηση του αντίκτυπου και της 
αποτελεσµατικότητας της δράσης της ΕΕ στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του 
εκδηµοκρατισµού. Προκειµένου δε να παράσχει τη συνολική επισκόπηση, η παρούσα έκθεση 
προβάλλει τις δράσεις της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τόσο από θεµατική οπτική 
γωνία όσο και για κάθε χώρα χωριστά, µε αναπόφευκτη συνέπεια να υπάρχει κάποιος βαθµός 
επικαλύψεων. 
 
Η έκθεση συνεχίζει επίσης, όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, να εξετάζει τις εξελίξεις στον χώρο 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εντός της ΕΕ, αν και η έµφαση είναι κυρίως στις εξωτερικές 
σχέσεις. Αυτό δεν οφείλεται µόνο σε λόγους συνοχής αλλά και στην επιδίωξη αξιοπιστίας. Η 
έκθεση περιλαµβάνει επί πλέον και ένα µέρος για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας. 
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Η ΕΕ έχει αναπτύξει σειρά µεθόδων και µέσων για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και της δηµοκρατίας, όπως ο πολιτικός διάλογος, τα διαβήµατα, ένα χρηµατοδοτικό µέσο - την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου - (EIDHR), οι 
κατευθυντήριες γραµµές, οι παρεµβάσεις σε διεθνή φόρουµ, κλπ. Η επισκόπηση των ενεργειών 
αυτών που διεξήχθησαν κατά την υπό εξέταση περίοδο θα πρέπει να χρησιµεύσει επίσης ως 
εργαλείο για τη βελτίωση της χρήσης των διαφόρων µέσων, όπως και για την επίτευξη συνοχής 
µεταξύ τους. Η εξασφάλιση διαφάνειας και προβολής επίσης συγκαταλέγεται στους στόχους της 
έκθεσης. 
 
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η ΕΕ ενέτεινε ακόµα περισσότερο τις προσπάθειές 
της όσον αφορά την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τη θανατική ποινή, τα 
βασανιστήρια και άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, 
για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και συν τοις άλλοις συνεχή δράση υπέρ των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Όσον αφορά νέες πρωτοβουλίες, η ΕΕ αποφάσισε να καταρτίσει νέα δέσµη συναφών 
µε τα δικαιώµατα του παιδιού κατευθυντηρίων γραµµών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα οι οποίες 
ήδη συζητούνται. 
 
Η περίοδος που καλύπτεται από την έκθεση ουσιαστικά συµπίπτει µε το πρώτο έτος λειτουργίας 
του Συµβουλίου Ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ΗΕ, κατά το οποίο επρόκειτο να ληφθούν 
αποφάσεις µε µακροπρόθεσµες επιπτώσεις για τη µελλοντική λειτουργία του. Κατά το εν λόγω 
διάστηµα, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων δικαιωµάτων (ΣΑ∆) διοργάνωσε τέσσερεις τακτικές 
συνόδους καθώς και τέσσερεις ειδικές συνόδους, δύο εκ των οποίων ήσαν αφιερωµένες στην 
κατάσταση στην Παλαιστίνη, και από µία στην κατάσταση του Λιβάνου και του Σουδάν 
(Νταρφούρ). Η ΕΕ έχει συµβάλει δραστήρια στο πρώτο έτος εργασιών του ΣΑ∆, τόσο στις 
θεσµικές συζητήσεις όσο και στις συζητήσεις επί της ουσίας. Η ΕΕ κατέθεσε µε επιτυχία ψήφισµα 
για την κατάσταση στο Νταρφούρ, στα πλαίσια του οποίου το Συµβούλιο δηµιούργησε νέο 
µηχανισµό υλοποίησης των υπαρχουσών συστάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Παρ’ όλο που 
κατά την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τις θεσµικές πτυχές δεν µπόρεσαν να 
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της ΕΕ , η ΕΕ - που είχε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις 
αυτές - ελπίζει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα θα δώσουν τη δυνατότητα στο ΣΑ∆ να 
αναπτυχθεί σε ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό όργανο, ικανό να αντεπεξέλθει σε όλες τις πτυχές 
των καθηκόντων του. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο µηχανισµός που συµφωνήθηκε για µια 
Παγκόσµια Περιοδική Επισκόπηση (ΠΠΕ) όλων των κρατών µελών των ΗΕ, η οποία θα 
εξασφαλίσει την τακτική εξέταση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κάθε χώρα. Τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα των εργασιών θα εξαρτηθούν εν πολλοίς από τη χρήση του 
συγκεκριµένου πλαισίου που θα κάνουν τα κράτη µέλη του ΟΗΕ. Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να 
συνεχίσει να είναι προσηλωµένη στο πνεύµα του ψηφίσµατος για τη σύσταση του ΣΑ∆. 
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Μια άλλη προτεραιότητα, εκτός από τις εργασίες στα ΗΕ, υπήρξε, όπως και κατά τα προηγούµενα 

χρόνια, η ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλες τις πτυχές των πολιτικών της ΕΕ. Ως 

προς το θέµα αυτό, η πρόσφατα διορισθείσα Προσωπική Εντεταλµένη συνέχισε το έργο του 

προκατόχου της συµβάλλοντας, σε συνεργασία µε τους διάφορους φορείς της ΕΕ, στην προώθηση 

αυτής της προσπάθειας για ενσωµάτωση. Ειδική έµφαση έχει δοθεί στην ενσωµάτωση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διάστασης του φύλου στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και 

στις αποστολές της ΕΕ. 

 

______________________ 
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2. Εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΕ 
2.1. Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, το Συµβούλιο αποφάσισε την ίδρυση Οργανισµού Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Ο Οργανισµός αυτός άρχισε να λειτουργεί την 
1η Μαρτίου 2007, σε αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης του Ρατσισµού 
και της Ξενοφοβίας, µε έδρα τη Βιέννη.  
 
Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων είναι ένας ανεξάρτητος κοινοτικός οργανισµός ο οποίος 
ασχολείται µε θέµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη µέλη της 
σχετιζόµενα µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Ο Οργανισµός είναι ανοικτός στη 
συµµετοχή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, µε καθεστώς παρατηρητή2. Το Συµβούλιο µπορεί 
επίσης να καλέσει τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων που έχουν συνάψει Συµφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την ΕΕ να συµµετάσχουν στον Οργανισµό ως παρατηρητές. 
Στόχος του Οργανισµού αυτού είναι να παρέχει στα κοινοτικά θεσµικά όργανα και στα κράτη µέλη 
συνδροµή και συµβουλές εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα όταν 
εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο, ώστε να τα βοηθά στην πλήρη τήρηση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων κατά τη λήψη µέτρων ή την κατάρτιση δράσεων στους αντίστοιχους τοµείς 
αρµοδιότητάς τους. Ο Οργανισµός εξουσιοδοτείται : 
 
• να συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και διαδίδει αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες 

πληροφορίες, να αναπτύσσει µεθόδους για τη βελτίωση της αντικειµενικότητας και αξιοπιστίας 
των δεδοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγµατοποιεί ή να ενθαρρύνει επιστηµονικές 
έρευνες και µελέτες, 

 
• να συντάσσει και να δηµοσιεύει συµπεράσµατα και γνώµες που απευθύνονται στα θεσµικά 

όργανα της Ένωσης και στα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο, είτε µε δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου ή της 
Επιτροπής, 

 
• να δηµοσιεύει ετήσια έκθεση για ζητήµατα θεµελιωδών δικαιωµάτων που καλύπτονται από 

τους τοµείς δραστηριότητας του Οργανισµού, υπογραµµίζοντας παραδείγµατα ορθής 
πρακτικής, 

 
• να δηµοσιεύει θεµατικές εκθέσεις που βασίζονται στην έρευνα που πραγµατοποιεί, και 
 
• να αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας και να προωθεί διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών 

προκειµένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης όσον αφορά τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και να την ενηµερώσει ευρέως για τις εργασίες του. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 168/2007, ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1. 
2  Βάσει απόφασης του οικείου Συµβουλίου Σύνδεσης. 
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Ο Οργανισµός δεν θα ασχολείται µε τη συστηµατική και µόνιµη παρακολούθηση των κρατών 
µελών για τους σκοπούς του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)1. Ωστόσο, 
κατά την έκδοση του κανονισµού, το Συµβούλιο προέβη σε δήλωση ότι το Συµβούλιο ενδέχεται να 
ζητά τη συνδροµή του Οργανισµού ως ανεξάρτητου φορέα κατά την εφαρµογή των διαδικασιών 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. 
 
Ο Οργανισµός θα συντονίζει τις δραστηριότητές του µε το Συµβούλιο της Ευρώπης ώστε να 
αποφευχθούν επικαλύψεις και να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα των δραστηριοτήτων τους. 
Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα και το Συµβούλιο της Ευρώπης πρόκειται να συνάψουν 
συµφωνία που θα διέπει τη συνεργασία µεταξύ του Συµβουλίου και του Οργανισµού. Επί πλέον, το 
Συµβούλιο της Ευρώπης έχει διορίσει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού. Ο Οργανισµός θα συνεργάζεται επίσης µε άλλους διεθνείς οργανισµούς όπως ο 
ΟΑΣΕ και τα Ηνωµένα Έθνη, καθώς και µε εθνικούς οργανισµούς ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
άλλους κοινοτικούς οργανισµούς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. 
 
Οι θεµατικοί τοµείς των δραστηριοτήτων του Οργανισµού θα καθοριστούν µε ένα πολυετές 
πλαίσιο πενταετούς διάρκειας. Το πλαίσιο αυτό θα εγκριθεί στα τέλη του 2007. Μέχρι τότε, ο 
Οργανισµός θα δραστηριοποιείται στους θεµατικούς τοµείς της καταπολέµησης του ρατσισµού, της 
ξενοφοβίας και των συναφών µορφών µισαλλοδοξίας, θα µπορεί δε επίσης να ανταποκρίνεται σε 
αιτήµατα των θεσµικών οργάνων της Ένωσης επί άλλων θεµατικών τοµέων. 
 
2.2. Ρόλος του Προσωπικού Εντεταλµένου του Γενικού Γραµµατέα / Ύπατου Εκπροσώπου 

(ΓΓ/ΥΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Στις 29 Ιανουαρίου 2007, ο Γενικός Γραµµατέας/ Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, κ. Javier 
Solana, διόρισε την ∆ρ. Riina Kionka ως Προσωπική του Εντεταλµένη για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στον χώρο της ΚΕΠΠΑ. Η ∆ρ. Kionka είναι το δεύτερο πρόσωπο µετά τον κ. Michael 
Matthiessen που αναλαµβάνει καθήκοντα τα οποία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004 
χαρακτήρισε ως «συµβολή στη συνοχή και στη συνέχεια της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής». 
 

                                                 
1  Σε περίπτωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παράβασης από κράτος µέλος των αρχών της 

ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, και του κράτους δικαίου. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 10 
 DG E HR   EL 

Με τον διορισµό της ∆ρ. Kionka, η Γραµµατεία του Συµβουλίου προέβη σε ριζική αλλαγή στην 
προσέγγισή της στα ανθρώπινα δικαιώµατα, συνδυάζοντας την ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας 
στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε εκείνη του Προσωπικού Εντεταλµένου. Αυτός ο  
διπλός ρόλος σηµαίνει ότι ο Προσωπικός Εντεταλµένος εκπροσωπεί τον ΓΓ/ΥΕ κ. Solana σε 
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και, υπό την ιδιότητά του αυτή, εµπλέκεται ευρέως σε δηµόσια  
διπλωµατία. Από την πλευρά του Συµβουλίου όµως οφείλει επίσης να ασχολείται µε τα καθηµερινά 
ζητήµατα της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων : την ενσωµάτωση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ΚΕΠΠΑ και στην ΕΠΑΑ, τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του δικαίου της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την πολιτική ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ, στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ. 
 
Από την ηµέρα του διορισµού της, η νέα Προσωπική Εντεταλµένη έχει συµµετάσχει σε διάφορες 
διεθνείς διασκέψεις και σεµινάρια, µεταξύ άλλων στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Μέσου 
για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (EIDHR) στη Μόσχα, στη διάσκεψη «Free 
Children from War» στο Παρίσι, και στο τρίτο παγκόσµιο συνέδριο κατά της θανατικής ποινής στο 
Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2007. Οι παρατηρήσεις που διατύπωσε η Προσωπική Εντεταλµένη σε 
αυτές τις διασκέψεις καθώς και σε άλλες δηµόσιες εµφανίσεις της περιλαµβάνονται στον ιστότοπο 
του Συµβουλίου.1 
 
H Προσωπική Εντεταλµένη έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλία για την συζήτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σε όλα τα σχετικά κλιµάκια του Συµβουλίου σε τακτική βάση, αρχής γενοµένης µε το 
σύνολο των πρέσβεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και τους Ειδικούς 
Εντεταλµένους της ΕΕ. 
 
Η Προσωπική Εντεταλµένη και το προσωπικό της συναντήθηκαν επίσης µε πολυάριθµους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από διάφορες περιοχές του κόσµου, εκπροσώπησαν 
κατ’ επανάληψη το Συµβούλιο στις ακροάσεις της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντάλλαξαν απόψεις µε αντίστοιχους αξιωµατούχους του Συµβουλίου 
της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, συµπεριλαµβανοµένων του Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης 
κ. Hammarberg και του ∆ιευθυντή του Γραφείου ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων (ODIHR) κ. Strohal. 
 
Τον Ιούνιο του 2007, η Προσωπική Εντεταλµένη γνωστοποίησε στην Οµάδα εργασίας «Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα» (COHOM) του Συµβουλίου τα σχέδιά της να δώσει µεγαλύτερη πολιτική προβολή 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταξύ άλλων µε την αυξηµένη συµµετοχή της Επιτροπής Πολιτικής 
και Ασφάλειας στην χάραξη της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επί πλέον, τόνισε ότι 
είναι ανάγκη να διερευνηθούν τρόποι για την ενσωµάτωση του πλαισίου πολιτικής για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και των θεµάτων φύλου στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ µε διαρθρωµένο, 
συστηµατικό και βιώσιµο τρόπο. 
 

                                                 
1  http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EM&mode=g. 
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Στα τέλη Ιουνίου, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας κάλεσε την Προσωπική Εντεταλµένη να 
προωθήσει τις εργασίες για την εκπόνηση εγχειριδίου για την ενσωµάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµάτων φύλου στην ΕΠΑΑ. 
 
Κατά τους πρώτους µήνες της θητείας της, η Προσωπική Εντεταλµένη του ΓΓ/ΥΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα ενίσχυσε επίσης και οργάνωσε καλύτερα το προσωπικό της Γραµµατείας 
του Συµβουλίου που ασχολείται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το διάβηµα αυτό υπήρξε 
αποτέλεσµα της αύξησης των θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και των εκκλήσεων από τα 
κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει η Γραµµατεία του Συµβουλίου 
περισσότερους πόρους στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
2.3. ∆ράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστεί µια σθεναρή φωνή για ζητήµατα σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία1. Συµβάλλει στην κατάρτιση, εφαρµογή και αξιολόγηση 
των πολιτικών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω ψηφισµάτων, εκθέσεων, 
αποστολών σε τρίτες χώρες, εκδηλώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, διακοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπιών και κοινών κοινοβουλευτικών επιτροπών µε τρίτες χώρες, προφορικών και 
γραπτών ερωτήσεων, ειδικών ακροάσεων για συγκεκριµένα ζητήµατα και του ετήσιου Βραβείου 
Ζαχάρωφ. Με τις δηµόσιες συζητήσεις στην ολοµέλεια και τις επιτροπές, υποεπιτροπές και οµάδες 
εργασίας του, ασκεί έλεγχο στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του ΕΚ καθώς και οι 
πρόεδροι των διαφόρων επιτροπών ή υποεπιτροπών επίσης θίγουν τακτικά τα ζητήµατα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις επαφές τους µε αντιπροσώπους τρίτων χωρών, είτε στις απ’ ευθείας 
συνοµιλίες τους είτε στην αλληλογραφία τους. 
 
Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία 
ανασυγκροτήθηκε στην αρχή της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου υπό την προεδρία της κας Hélène 
Flautre (Πράσινοι/ALE), έχει καθιερωθεί πλέον ως κεντρικός άξονας συζητήσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στο Κοινοβούλιο. Αναλαµβάνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες σε αυτόν 
τον τοµέα και αποτελεί µόνιµο βήµα συζητήσεων σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και την ανάπτυξη της δηµοκρατίας σε κράτη εκτός ΕΕ µε άλλα όργανα της ΕΕ, τους 
Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ και τους εκπροσώπους του Προγράµµατος Ανάπτυξης των ΗΕ 
(UNDP), το Συµβούλιο της Ευρώπης, κυβερνητικούς εκπροσώπους, ακτιβιστές στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ΜΚΟ. Επίσης, διοργανώνει επισκέψεις αντιπροσωπιών σε τρίτες 
χώρες και, το σηµαντικότερο, σε υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (π.χ. Τουρκία). 

                                                 
1  Για µια επισκόπηση των κυριότερων δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον 

τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις εξωτερικές σχέσεις, βλ. 
http://www.europarl.europa.eu/compar/afet/droi/default.htm. 
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Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η ενσωµάτωση της παραµέτρου των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Το επέτυχε µεταξύ άλλων µε τη 
θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για όλες τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του ΕΚ σε 
τρίτες χώρες. 
 
Καταβάλλει προσπάθειες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής των µέσων 
της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στη συνάρτηση αυτή, η Υποεπιτροπή αποδίδει 
ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα1. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, δόθηκε σηµαντική έµφαση στις κατευθυντήριες 
γραµµές για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
καθώς και σε θέµατα που σχετίζονται µε τη µετανάστευση και το άσυλο. 
 
Στη συνάρτηση αυτή, η Υποεπιτροπή έχει παραγγείλει διάφορες µελέτες : πέντε µελέτες για τη 
θανατική ποινή (περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ και 
ενδοαµερικανικό σύστηµα) και επτά µελέτες για τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων (µε το Ιράν, την Κίνα, τη Ρωσία, την Κεντρική Αµερική, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, των συµφωνιών του Κοτονού, και µια συγκεφαλαιωτική µελέτη). Μια 
ιδιαίτερα σηµαντική µελέτη η οποία οδήγησε σε πολλές επισκέψεις χωρών και έρευνες από τους 
εντεταλµένους εµπειρογνώµονες είχε θέµα την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για 
τα βασανιστήρια και τις άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας. Το έγγραφο αυτό έχει υποβληθεί στην Οµάδα εργασίας «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» 
(COHOM) του Συµβουλίου και αναµένεται να οδηγήσει σε πρακτικά µέτρα αναβάθµισης της 
εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. 
 
Όσον αφορά τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 
Γραµµατεία του ΕΚ έχει κληθεί στις ενηµερωτικές συναντήσεις µε ΜΚΟ και στα νοµικά σεµινάρια 
της ΕΕ που διεξήχθησαν πριν από τους διάφορους γύρους των διαλόγων και έχει λάβει σηµαντικές 
πληροφορίες κατά τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωµάτων µετά τους 
διάφορους γύρους, από την Προεδρία, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 
 
Η Υποεπιτροπή έχει επίσης ασκήσει πίεση στα θεσµικά όργανα της ΕΕ για την επίτευξη 
ουσιαστικής εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι οποίες αποτέλεσαν το κύριο θέµα που συζητήθηκε στο τελευταίο 
Φόρουµ ΕΕ-ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον 
∆εκέµβριο του 2006. 
 

                                                 
1  Βλ. κεφάλαιο 3.3. 
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Επί πλέον των προαναφερθεισών µελετών σχετικά µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η Υποεπιτροπή βελτίωσε τις γνώσεις της, καθώς και αυτές 
της ΕΕ γενικότερα, µε την παραγγελία κι άλλων µελετών, ιδίως µιας ιδιαίτερα σηµαντικής µελέτης 
µε την οποία αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εκτός της ΕΕ, η οποία σχολιάστηκε από πολλούς υψηλού επιπέδου οµιλητές στο 
σεµινάριο που διοργανώθηκε στο ΕΚ. Επίσης, η υποεπιτροπή παρήγγειλε µια σειρά µελετών για τις 
εξωτερικές πτυχές της εσωτερικής πολιτικής, ειδικότερα για τον αντίκτυπο της στρατηγικής της ΕΕ 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα 
των συνοριακών ελέγχων και του αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος σε συνάρτηση µε τον 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών σε τρίτες χώρες). 
 
Ένα σηµαντικό πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι το νέο 
Συµβούλιο Ανθρωπίνων δικαιωµάτων (ΣΑ∆) των Ηνωµένων Εθνών στη Γενεύη, τη δηµιουργία του 
οποίου παρακολούθησε το ΕΚ µε µεγάλο ενδιαφέρον και πολλές προσδοκίες : µια αντιπροσωπία 
του ΕΚ µετέβη στη Γενεύη τον Σεπτέµβριο του 2006 για να υπογραµµίσει εν νέου την υποστήριξη 
της ΕΕ για τη δηµιουργία ενός ισχυρού ΣΑ∆, ικανού να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλο τον κόσµο, το έπραξε δε αυτό σε µια χρονική περίοδο κατά την 
οποία διαµορφώνονταν οι διάφοροι εσωτερικοί κανόνες και µέθοδοι εργασίας. Το ΕΚ συνέχισε να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΑ∆. Σε ψήφισµά του της 
7ης Ιουνίου 2007, το ΕΚ ζήτησε να υπάρξουν εσωτερικές θεσµικές ρυθµίσεις στο ΣΑ∆ µε τις 
οποίες να διαφυλαχθεί η ικανότητά του να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το ΕΚ τόνισε ότι από τη θέσπιση τέτοιων ρυθµίσεων εξαρτάται η ίδια η 
αξιοπιστία του ΣΑ∆. Υπογράµµισε δε ιδιαίτερα τον καίριο ρόλο των «ειδικών διαδικασιών» για την 
προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πάντως, το ΕΚ επικρότησε το φιλόδοξο 
πρόγραµµα εργασιών που καθόρισε το ΣΑ∆ και τη θέσπιση ρυθµίσεων για τη σύγκληση έκτακτων 
συνόδων σε περιστάσεις επειγουσών κρίσεων. 
 
Μεταξύ 10 και 12 Ιουνίου 2007 µια αντιπροσωπία ευρωβουλευτών παρακολούθησε την 5η σύνοδο 
του ΣΑ∆ και συναντήθηκε µε την Προεδρία της ΕΕ και πρεσβευτές των κρατών µελών και άλλων 
χωρών, µε ειδικούς εισηγητές καθώς και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. 
 
Καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωµάτων διατήρησε τακτικό 
διάλογο µε τον Πρόεδρο του ΣΑ∆ και κατά τις συζητήσεις τους αυτές επικέντρωσε το ενδιαφέρον 
της ειδικότερα στην Παγκόσµια Περιοδική Επισκόπηση, στα κριτήρια συµµετοχής και στα 
καθήκοντα των Ειδικών Εισηγητών. 
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Γενικότερα, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωµάτων διοργάνωσε σειρά ανταλλαγών απόψεων 
και ακροάσεων για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα θέµατα που εξετάστηκαν αφορούσαν : 
τους µεταβατικούς µηχανισµούς δικαιοσύνης, τη λειτουργία του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου 
και της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
στην Κίνα, τη θανατική ποινή, τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις δραστηριότητες των πολιτικών γελοιογράφων. Μια ετήσια 
ακρόαση είναι αφιερωµένη στην Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ, µε ειδική έµφαση στην εφαρµογή των 
πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης µιας ανατολικής και µιας νότιας 
χώρας. Τακτικές ανταλλαγές απόψεων πραγµατοποιήθηκαν για τη Ρωσία (ιδίως µε απότιση φόρου 
τιµής στην Άννα Πολιτόβσκαγια και για την προετοιµασία των ∆ιαβουλεύσεων Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της ∆ιάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στην οποία το ΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρόεδρό του), και για το Ουζµπεκιστάν και την Κεντρική Ασία.  
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το ΕΚ έστειλε αντιπροσωπίες ή επίσηµη εκπροσώπηση σε 
διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως στο Φόρουµ Ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΕΕ-ΜΚΟ, στο τρίτο 
Παγκόσµιο Συνέδριο κατά της θανατικής ποινής, καθώς και σε πολυµερείς διασκέψεις που 
διοργανώθηκαν από τον ΟΑΣΕ. Επί πλέον, έστειλε αντιπροσωπίες στην Τουρκία και στο ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο. 
 
Σε έκθεση που εκπόνησε η βουλευτής κα Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE), το ΕΚ 
πραγµατεύθηκε τα της λειτουργίας των διαλόγων και διαβουλεύσεων της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η έκθεση αυτή παρέχει µια λεπτοµερή ανάλυση των διαφόρων 
κατηγοριών διαλόγων και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως ο διαρθρωµένος 
διάλογος µε την Κίνα, οι διαβουλεύσεις µε τη Ρωσία, ο νέος διάλογος µε το Ουζµπεκιστάν βάσει 
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και ο πολιτικός διάλογος και οι ενδεχόµενες 
«διαβουλεύσεις του άρθρου 96» µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ). Το εν λόγω έγγραφο περιλαµβάνει συστάσεις για τη βελτίωση των διαλόγων αυτών, ιδίως 
µε τη βελτίωση της διαφάνειας και της δηµοσιότητάς τους καθώς και µε την ανάπτυξη διοργανικής 
συνοχής σε επίπεδο ΕΕ και µε την ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ. 
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Όπως η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωµάτων, έτσι και η Επιτροπή Ανάπτυξης πραγµατοποιεί 
τακτικές συνεδριάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις αναπτυσσόµενες χώρες, τελευταία µε 
θέµα τη βόρεια Ουγκάντα, ή για συγκεκριµένα θέµατα όπως η κατάσταση των Νταλίτ. Σε 
περιπτώσεις κοινού ενδιαφέροντος, τα δύο σώµατα διοργανώνουν από κοινού συνεδριάσεις ή 
δηµόσιες ακροάσεις : π.χ. στις 5 Ιουνίου 2007, σε µια τέτοια ακρόαση αναλύθηκε η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Αιθιοπία δύο χρόνια µετά τις εκλογές τις οποίες είχε 
παρακολουθήσει η ΕΕ. Μια άλλη ειδική κοινή συνεδρίαση διοργανώθηκε από τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων των Πολιτικών Οµάδων του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2007, για να εκφραστεί η 
ανησυχία του Κοινοβουλίου για τη µακρόχρονη διένεξη στο Νταρφούρ του Σουδάν. Κατά τη 
συνεδρίαση αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος Ντέσµοντ Τούτου και η Νοµπελίστρια Ειρήνης Jody Williams 
έλαβαν τον λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου και κάλεσαν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα και να προβούν σε ενέργειες για τον τερµατισµό της 
ένοπλης σύγκρουσης και για να δοθεί τέλος στη δυστυχία του λαού του Νταρφούρ. 
 
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε  στις 12 Ιουλίου 
2007 ψήφισµα µε το οποίο εξέφραζε την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο Νταρφούρ. Τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και η Επιτροπή εκλήθησαν να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των 
πληθυσµών που έχουν πληγεί από την κρίση. 
 
Το Κοινοβούλιο διεξάγει επίσης τακτικό διάλογο µε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ 
και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συνεχής διάλογος µε το γραφείο του 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
Επί πλέον, στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του Κοινοβουλίου συζητούνται τακτικά τα 
θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε µέλη των κοινοβουλίων διαφόρων χωρών. 
 
Το κύριο φόρουµ πολιτικού διαλόγου µεταξύ του ΕΚ και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων από 
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
ΕΕ-ΑΚΕ. Κατά την 13η σύνοδο αυτής της Συνέλευσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 
Βισµπάντεν της Γερµανίας από 23 έως 28 Ιουνίου 2007, διεξήχθησαν µεταξύ άλλων συζητήσεις για 
την κατάσταση στη Ζιµπάµπουε και στο Νταρφούρ. Σχετικά µε το Νταρφούρ, εκδόθηκε κοινό 
ψήφισµα ΑΚΕ-ΕΕ µε το οποίο καλείται η διεθνής κοινότητα να οικοδοµήσει συναίνεση για τα 
επόµενα στρατηγικά βήµατα. 
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Η Ευρωµεσογειακή Συνέλευση παρέχει ευκαιρίες κοινοβουλευτικού διαλόγου για θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοκρατίας µε τις µεσογειακές χώρες. Το 2007, η ολοµελής 
σύνοδος πραγµατοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαρτίου στην Τυνησία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο 
θέµα «∆ιάλογος µεταξύ Πολιτισµών». Οι διάφορες επιτροπές της Συνέλευσης συνεδρίασαν σε 
τακτικότερη βάση και κάλυψαν θέµατα όπως η Αραβο-ισραηλινή διαµάχη, η τροµοκρατία, η 
µείωση της φτώχειας και η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις ευρωµεσογειακές χώρες. 
Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει καθιερώσει ως 
µόνιµη πρακτική το να υπάρχει πάντοτε στην ηµερήσια διάταξή της ένα σηµείο για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει επίσης ενεργά σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, 
συµβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας 
σε τρίτες χώρες. Η πρακτική του να επιλέγεται ένα µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κύριος 
παρατηρητής στο πλαίσιο των Αποστολών ΕΕ για την Παρακολούθηση Εκλογών έχει πλέον 
καθιερωθεί, καθώς και το να αποστέλλεται µια αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
βραχυπρόθεσµη παρακολούθηση ως συµπλήρωµα των αποστολών αυτών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποδίδει µεγάλη σηµασία στο θέµα αυτό, πράγµα που εκφράζεται και από το γεγονός 
ότι έχει συγκροτηθεί χωριστή µονάδα για την παρακολούθηση εκλογών, ως τµήµα της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων του ΕΚ. 
 
Σχεδόν ταυτόχρονα µε την έγκριση της παρούσας ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα από το Συµβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει να εκπονεί τη 
δική του ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον κόσµο και την 
πολιτική ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ΕΕ.  Η τελευταία ετήσια έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από 
τον κ. Simon Coveney (EPP-ED) και εγκρίθηκε στην ολοµέλεια τον Απρίλιο του 2007. Το σχετικό 
ψήφισµα1 περιλαµβάνει µια ανάλυση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλες τις µορφές του, καθώς και προτάσεις για να γίνει ο αντίκτυπός του 
αποτελεσµατικότερος. Τα θέµατα που εξετάζονται αφορούν µεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της 
ΕΕ σε διεθνείς οργανισµούς, την ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε άλλους τοµείς 
πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου, και τους διαλόγους ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε 
τρίτες χώρες. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειµε το ετήσιο βραβείο του για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στον Aliaksandr 
Milinkevich για τον αγώνα του υπέρ των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των πολιτικών 
ελευθεριών στη Λευκορωσία. Ο κ. Milinkevich ηγήθηκε µαζικών διαδηλώσεων κατά των 
νοθευµένων προεδρικών εκλογών του Μαρτίου 2006 και φυλακίστηκε κατ’ επανάληψη επειδή 
παρότρυνε τους πολίτες να διεκδικούν το θεµελιώδες δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης και 
συνάθροισης. 
 

                                                 
1  ΡΕ 384.496v02-00. 
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Μια σηµαντική πτυχή των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου είναι τα ψηφίσµατα για 
συγκεκριµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε συγκεκριµένες χώρες και, 
ειδικότερα, για συγκεκριµένες σοβαρές περιπτώσεις. Τα ψηφίσµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο 
των κατά µήνα συζητήσεων της ολοµέλειας επί επειγόντων θεµάτων. Εκτός από τα εν λόγω 
ψηφίσµατα, πραγµατοποιούνται τακτικά διαβήµατα από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον 
Πρόεδρο της Υποεπιτροπής και τους προέδρους των αντιπροσωπιών. Οι αντιδράσεις των 
κυβερνήσεων των συγκεκριµένων χωρών δείχνουν ότι συχνά είναι αρκετά ευαίσθητες στην κριτική 
που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Οι περιπτώσεις συγκεκριµένων ατόµων µε τα οποία ασχολείται το Κοινοβούλιο περιλαµβάνουν 
πολιτικούς κρατούµενους, κρατούµενους λόγω των φρονηµάτων τους, δηµοσιογράφους, και 
συνδικαλιστές και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων που είναι φυλακισµένοι, υφίστανται 
παρενοχλήσεις ή υπόκεινται σε απειλές. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Κοινοβούλιο κατήγγειλε µε τα ψηφίσµατά του, µεταξύ άλλων : 
την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης στη Ρωσία, τη θανατική ποινή που επιβλήθηκε σε πέντε 
Βουλγάρες νοσοκόµες και έναν Παλαιστίνιο ιατρό στη Λιβύη, την άρνηση του Προέδρου της 
Βενεζουέλας να ανανεώσει την άδεια τηλεοπτικής µετάδοσης του καναλιού Radio Caracas 
Televisión (ένα σηµαντικό µέσο ενηµέρωσης που ασκεί αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα), την 
εικαζόµενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών για τη µεταφορά και παράνοµη κράτηση ατόµων από τη  
CIA, την άσκηση βίας εις βάρος συνδικαλιστών στην Καµπότζη, τη δυσανάλογη και υπερβολική 
χρήση βίας από τις δυνάµεις ασφαλείας κατά των διαδηλώσεων των συνδικαλιστικών ενώσεων και 
της κοινωνίας των πολιτών που άρχισε στις 10 Ιανουαρίου 2007 στη Γουινέα, καθώς και την 
πρακτική των ισλαµικών δικαστηρίων στη Νιγηρία που εφαρµόζουν τη σαρία, και τα οποία στις 
12 από τις 36 οµόσπονδες πολιτείες της Νιγηρίας έχουν σε ποινικές υποθέσεις δικαιοδοσία να 
καταδικάζουν σε θανατικές ποινές και σε µαστίγωµα και ακρωτηριασµό. Το ΕΚ σηµείωσε µε 
ικανοποίηση την προσπάθεια των µεταβατικών αρχών στη Μαυριτανία να καθιερώσουν 
δηµοκρατικό πολίτευµα και χαιρέτισε τη µαζική έγκριση του συντάγµατος κατά το διεξαχθέν 
δηµοψήφισµα. Το Κοινοβούλιο κάλεσε επιτακτικά την κινεζική κυβέρνηση και τον ∆αλάι Λάµα να 
επαναλάβουν τον µεταξύ τους διάλογο ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα του Θιβέτ και τόνισε ότι οι 
σχέσεις ΕΕ-Ουζµπεκιστάν πρέπει να βασίζονται στον αµοιβαίο σεβασµό των αρχών της 
δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σοβαρές ανησυχίες 
εκφράστηκαν για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν, ιδίως 
λόγω της φυλάκισης µεγάλου αριθµού ατόµων λόγω των φρονηµάτων τους, της θανατικής 
καταδίκης και εκτέλεσης ανήλικων παραβατών και των παραβιάσεων των δικαιωµάτων των 
µειονοτήτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας του τύπου. 
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Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα της εξωτερικής βοήθειας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήµανε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει χωριστός κανονισµός για τη 
δράση της ΕΕ υπέρ της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως µία από τις κύριες 
προτεραιότητες, ώστε να εξασφαλιστεί προβολή και ευελιξία, και τόνισε πόσο σηµαντικό είναι να 
υπάρχει ένα µέσο το οποίο θα µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση των αρχών 
των τρίτων χωρών. Το φθινόπωρο διεξήχθησαν εντατικές και καρποφόρες διαπραγµατεύσεις, µε 
την κα Hélène Flautre (Πράσινοι/ΑLΕ) και τον κ. Edward McMillan-Scott (EPP-ED) ως 
συνεισηγητές για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες µεταξύ άλλων οδήγησαν 
στη θέσπιση των νέων ad hoc µέτρων, µε τα οποία παρέχεται ειδική υποστήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και στη δυνατότητα υποστήριξης µη επίσηµα 
αναγνωρισµένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω της διαδικασίας δηµοκρατικού 
ελέγχου του νέου Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, που 
τελικά θεσπίστηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2006, το ΕΚ λαµβάνει ενεργό µέρος στη συζήτηση για την 
εφαρµογή αυτού του µέσου. Έχει δε συγκροτηθεί ειδική οµάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τον σκοπό αυτό. 
 
Τον Ιούνιο του 2007, εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του γερµανικού Μπούντεσταγκ το ∆ίκτυο Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΕΚ παρέστη στην εναρκτήρια σύνοδο µαζί µε την Προσωπική 
Εντεταλµένη του ΓΓ/ΥΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός της ΕΕ εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων η οποία ασχολείται µε την 

κατάσταση όσον αφορά τον σεβασµό των θεµελιωδών ελευθεριών στην ΕΕ. Η Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωµάτων συνεργάζονται στενά µε 

την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την 

παρακολούθηση των εξωτερικών επιπτώσεων των εσωτερικών πολιτικών, ιδίως σχετικά µε τα 

θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης και τις πτυχές ανθρωπίνων δικαιωµάτων της εµπορίας 

ανθρώπων και ανθρωπίνων οργάνων. Αυτές οι τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεχίζουν επίσης 

να παρακολουθούν το ζήτηµα των παράνοµων παραδόσεων Ευρωπαίων και άλλων πολιτών µε 

πολυάριθµες πτήσεις της CIA µέσω ευρωπαϊκών εδαφών και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Στις 

αρχές του 2007, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Fava η οποία αναλύει και καταδικάζει 

απερίφραστα αυτές τις δραστηριότητες1. Ως επακόλουθο του ζητήµατος των παράνοµων 

παραδόσεων, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών διοργάνωσε συνάντηση τον Μάιο του 2007 µε 

τον κ. Chertoff, Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, και µε τη γερµανική Προεδρία ώστε 

να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων εκπροσωπήθηκε από την κα Sarah Ludford στη συνάντηση αυτή. 

 

Εάν κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους έχουν καταπατηθεί, 

µπορούν να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή ή στην Επιτροπή Αναφορών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ∆ιαµεσολαβητής ασχολείται µε καταγγελίες που αφορούν 

δραστηριότητες των οργάνων της ΕΕ, ενώ η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει αναφορές για 

παραβάσεις από τα κράτη µέλη των υποχρεώσεών τους βάσει της Συνθήκης. Όχι σπανίως, τα 

κράτη µέλη αναγκάζονται να τροποποιήσουν τη νοµοθεσία τους για να την ευθυγραµµίσουν µε το 

κοινοτικό δίκαιο ως συνέπεια της άσκησης προσφυγών για παράβαση της Συνθήκης. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  PE 382.246v02-00. 
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3. Μέσα και πρωτοβουλίες της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
3.1. Κοινές στρατηγικές, κοινές δράσεις και κοινές θέσεις 
 
Το παρόν τµήµα περιλαµβάνει την επισκόπηση, καθώς και µια επικαιροποίηση, των κοινών 
στρατηγικών, κοινών δράσεων και κοινών θέσεων καθώς και των επιχειρήσεων διαχείρισης 
κρίσεων που εκτελέστηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο. 
 
Σκοπός των κοινών στρατηγικών είναι ο καθορισµός στόχων και η µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων της ΕΕ µέσω της ενίσχυσης της γενικότερης συνοχής της 
πολιτικής της Ένωσης. Εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (σε επίπεδο αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων) προκειµένου να εφαρµοσθούν από την Ένωση σε τοµείς στους οποίους τα κράτη 
µέλη έχουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν υιοθετήθηκαν νέες 
κοινές στρατηγικές. 
 
Οι κοινές δράσεις αφορούν συγκεκριµένες καταστάσεις στις οποίες κρίνεται ότι είναι 
επιβεβληµένη η δράση της Ένωσης. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ ενέκρινε σηµαντικό 
αριθµό κοινών δράσεων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι εν λόγω κοινές δράσεις 
αφορούσαν κυρίως τον διορισµό Ειδικών Εντεταλµένων της ΕΕ και επιχειρήσεις πολιτικής και 
στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων. 
 
Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων : Ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και πρόληψη των 
συγκρούσεων 
 
Στον τοµέα της πρόληψης των συγκρούσεων, η ΕΕ εξακολούθησε να αναπτύσσει τα µέσα της για 
την επίτευξη βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης πρόληψης. Η πρόοδος που σηµειώθηκε στον 
τοµέα αυτό αναλύεται στην έκθεση της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τις 
δραστηριότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόληψης, η οποία καλύπτει και την εφαρµογή του 
προγράµµατος της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων. 
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Η ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διάστασης του φύλου καθίσταται όλο 
και σηµαντικότερη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, οι δε αποστολές 
διακρίνονται πλέον από µεγαλύτερη ευαισθησία για τα θέµατα αυτά. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
τα θέµατα φύλου έχουν αρχίσει να συµπεριλαµβάνονται συστηµατικά στον σχεδιασµό και 
διεξαγωγή όλων των επιχειρήσεων ΕΠΑΑ, και στη συνέχεια αξιολογούνται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών άντλησης διδαγµάτων. Οι εντολές των Ειδικών Εντεταλµένων της ΕΕ περιέχουν πλέον 
συγκεκριµένες διατάξεις για τα θέµατα αυτά. Ειδικοί σύµβουλοι ανθρωπίνων δικαιωµάτων και/ή 
θεµάτων φύλου έχουν συµπεριληφθεί σε σηµαντικό αριθµό αποστολών (Αστυνοµική αποστολή της 
ΕΕ στο Αφγανιστάν, Στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ προς υποστήριξη της MONUC κατά τη 
διάρκεια των εκλογών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία  του Κογκό (Λ∆Κ),  Αστυνοµική Αποστολή της ΕΕ 
στα Παλαιστινιακά Εδάφη, Αποστολή Παρακολούθησης της Ατσέ). Πρόσφατα, τον Ιούνιο του 
2007, προστέθηκε από µία θέση συµβούλου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα θέµατα φύλου 
στην Αποστολή της ΕΕ για τη Μεταρρύθµιση του Τοµέα της Ασφάλειας στη Λ∆Κ και στην 
Αστυνοµική Αποστολή της ΕΕ στη Λ∆Κ, διορίστηκαν δε στις θέσεις αυτές έµπειρα άτοµα. 
 

Η ΕΠΑ συνέστησε να γίνει µια συλλογή των σχετικών εγγράφων στον τοµέα της ενσωµάτωσης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµάτων φύλου στην ΕΠΑΑ, εν είδει εργαλείου αναφοράς 
για τις µελλοντικές εργασίες σχεδιασµού και διεξαγωγής των αποστολών και επιχειρήσεων ΕΠΑΑ, 
καθώς και για εκπαιδευτικούς λόγους. Ο σχεδιασµός της µελλοντικής αποστολής ΕΠΑΑ στο 
Κοσσυφοπέδιο επίσης περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας µονάδας ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
θεµάτων φύλου. 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθορισµού 
στρατηγικών στόχων για τις αποστολές ΕΠΑΑ. Ο «Κατάλογος ελέγχου για την εξασφάλιση της 
συνεκτίµησης της διάστασης του φύλου και της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ στη σχεδίαση και τη 
διεξαγωγή επιχειρήσεων ΕΠΑΑ» της 27ης Ιουλίου 2006 παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για τους 
σχεδιαστές των αποστολών. Τον Νοέµβριο του 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα για 
την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη 
διαχείριση κρίσεων. Επί πλέον, διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεµβρίου και 
1η ∆εκεµβρίου 2006 ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο για το βασικό προσωπικό των αποστολών σχετικά 
µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις αποστολές ΕΠΑΑ. Το ουγγρικό Υπουργείο 
Άµυνας, µε την υποστήριξη της Προεδρίας της ΕΕ, επίσης διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα «Φύλο 
και ΕΠΑΑ» για το προσωπικό από τα κράτη µέλη και τα όργανα της ΕΕ τον Απρίλιο του 2007. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Οι γυναίκες έχουν σηµαντικό ρόλο, αν και αυτό συχνά ξεχνιέται, στις διαδικασίες ειρήνευσης. Οι γυναίκες πέφτουν 
συχνά θύµατα σεξουαλικής βίας και εκµετάλλευσης κατά τη διάρκεια πολέµων και ένοπλων συγκρούσεων καθώς και 
σε µετασυγκρουσιακές καταστάσεις. Πολύ λίγες γυναίκες χρησιµοποιούνται σε διεθνείς στρατιωτικές και πολιτικές 
αποστολές και το επίπεδο ευαισθητοποίησης σε θέµατα φύλου κατά την εκπαίδευση διαφέρει µεταξύ των χωρών που 
παρέχουν προσωπικό. 
 
Το 2000, τα ΗΕ αναγνώρισαν τον ειδικό ρόλο και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών κατά την έγκριση της απόφασης 
1325 του Συµβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Κατά τα τελευταία δύο έτη, το 
Συµβούλιο έχει λάβει µέτρα για την εφαρµογή της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ : Τον Νοέµβριο 
του 2006, το Συµβούλιο επισήµανε στα συµπεράσµατά του ότι, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να διοριστεί ένας σύµβουλος 
για θέµατα φύλου ή ένα σηµείο επαφής σε όλες τις αποστολές και επιχειρήσεις ΕΠΑΑ. Η κα Charlotte Isaksson 
υπηρέτησε ως πρώτος σύµβουλος θεµάτων φύλου στην EUFOR Λ.∆. του Κογκό. Της ζητήσαµε να µας εκθέσει 
περιληπτικά τις εµπειρίες της και τα διδάγµατα που αποκόµισε. 
 
1. Υπήρξατε ο πρώτος σύµβουλος θεµάτων φύλου σε στρατιωτική αποστολή της ΕΕ. Ποια ήταν τα καθήκοντά 
σας στο Επιχειρησιακό Επιτελείο; 
Καθήκον µου ήταν να συµβουλεύω τον Επιχειρησιακό ∆ιοικητή για θέµατα που αφορούν τις γυναίκες και την 
ισότητα των φύλων και να ενισχύω τη διάσταση του φύλου στη δοµή της δύναµης. Στα καθήκοντά µου 
περιλαµβάνονταν ο προγραµµατισµός, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση για την υποστήριξη της ενσωµάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις καθηµερινές εργασίες της επιχείρησης. Τέλος, έδωσα στήριξη στις τοπικές οργανώσεις 
γυναικών και είχα ανταλλαγές απόψεων µαζί τους. 
 
2. H ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, θα πρέπει επίσης να αυξάνει την 
επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Μπορείτε να µας περιγράψετε εάν και µε ποιο τρόπο η διάσταση του 
φύλου είχε αντίκτυπο στις δραστηριότητες της EUFOR Λ.∆. του Κογκό; 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε µια στρατιωτική δύναµη οπωσδήποτε ενισχύει τις προσπάθειες και τα 
αποτελέσµατα της επιχείρησης. Ειδικότερα, βελτιώνει τη συλλογή και τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων 
και υποστηρίζει τον στόχο της αξιοπιστίας µεταξύ του τοπικού πληθυσµού. Είναι ζωτικής σηµασίας να κερδίσουµε 
«τις καρδιές και το µυαλό» του τοπικού πληθυσµού ώστε να αισθανθούν εµπιστοσύνη και να µας θεωρήσουν 
αξιόπιστους τόσο εµάς τους ίδιους όσο και το έργο που επιτελούµε. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σηµασίας το να 
εργαστούµε έχοντας ως στόχο και τον τοπικό γυναικείο πληθυσµό, πράγµα που δεν συνέβαινε πάντοτε στις 
προηγούµενες αποστολές. 
 
3. Οι γυναικείες οργανώσεις συχνά παραπονούνται ότι παραµελούνται κατά τις διαπραγµατεύσεις ειρήνευσης 
και ότι αγνοούνται από τη διεθνή στρατιωτική παρουσία. Με ποιο τρόπο συνεργάστηκε η EUFOR Λ.∆. του 
Κογκό µε τις τοπικές γυναικείες οργανώσεις; 
Η EUFOR Λ.∆. του Κογκό είχε διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις µε τοπικές γυναικείες οργανώσεις προκειµένου 
να συγκεντρώσει πληροφορίες για την κατάσταση των γυναικών και να ακούσει τις αναλύσεις τους και τις προτάσεις 
τους για το µέλλον. Σκοπός µας ήταν επίσης το να δείξουµε ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειές τους για 
την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Η συνεργασία της EUFOR Λ.∆. του Κογκό µε τις τοπικές 
γυναικείες οργανώσεις έγινε δεκτή πολύ θετικά και παγιοποιήθηκε από την Υπουργό Γυναικείων Υποθέσεων και 
Οικογένειας µετά την αναχώρηση της EUFOR από το Κογκό. Βοηθήσαµε ορισµένες από τις γυναικείες οργανώσεις 
να συνδεθούν µε διεθνείς γυναικείες οργανώσεις και δωρητές. Μας έδωσαν πολύτιµες πληροφορίες κατά τις επαφές 
µας µε διάφορους φορείς του Κογκό που φροντίζουν για τα θύµατα βιασµών και σεξουαλικής κακοποίησης. Η 
EUFOR Λ.∆. του Κογκό δεν είχε εντολή να βοηθήσει τα θύµατα αυτά αλλά γνωρίζαµε ποια τοπική αρχή είναι 
αρµόδια για την παροχή ιατρικής, ψυχοκοινωνικής και νοµικής στήριξης των θυµάτων. 
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4. Τα ΗΕ έχουν υποστεί σοβαρό πλήγµα από το γεγονός ότι πριν λίγα χρόνια µέλη του προσωπικού τους είχαν 
αναµειχθεί σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκµετάλλευσης και κακοποίησης (ΣΕΚ) στη Λ.∆. του Κογκό. Στο 
µεταξύ έχουν ληφθεί µέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινοµένων. Πώς αντιµετώπισε η EUFOR 
Λ.∆. του Κογκό αυτό το πρόβληµα; 
Η επιχείρηση επέδειξε απολύτως µηδενική ανοχή σε ζητήµατα ΣΕΚ. Αυτό αποφασίστηκε από τον Επιχειρησιακό 
∆ιοικητή και περιγράφεται στο δελτίο υποχρεώσεων που λαµβάνει κάθε στρατιώτης. Ήταν ένας καλός τρόπος να 
ενσωµατωθεί κάτι «καινούργιο» σε κάτι που ήδη υπήρχε και ήταν απολύτως αποδεκτό. Επίσης, οι κανονισµοί 
εξηγήθηκαν στο προσωπικό. Περίπου 75 άτοµα έλαβαν ειδική εκπαίδευση σε θέµατα ΣΕΚ από εµπειρογνώµονες της 
MONUC. Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες για ΣΕΚ κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης. 
 
5. Όλες οι αποστολές ΕΠΑΑ θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη διάσταση του φύλου και να υπάρχουν ειδικά 
σηµεία επαφής ή σύµβουλοι. Ποια συµβουλή θα τους δίνατε; 
Να προχωρούν σταδιακά και να µην ξεχνούν ότι πρόκειται για κάτι εντελώς νέο για τους περισσότερους ανθρώπους. 
Το προσωπικό πρέπει να κατανοήσει µε ποιο τρόπο θα τους βοηθήσει η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Όταν 
αυτό γίνει κατανοητό, τα υπόλοιπα έρχονται εύκολα, αλλά είναι κάτι που δεν αλλάζει από τη µια µέρα στην άλλη! 
Καλό είναι επίσης να υπάρχει και το κατάλληλο δίκτυο. 
 
6. Το Συµβούλιο έχει υπογραµµίσει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει εκπαίδευση σε θέµατα φύλου. Τι είδους 
εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε κατά την αποστολή και ποια ήταν τα αποτελέσµατά της; 
Περίπου 300 άτοµα από τη δύναµη έλαβαν βασική εκπαίδευση κατά την οποία έδωσα πληροφορίες σε γενικές 
γραµµές για την απόφαση 1325 του ΣΑΗΕ και ειδικότερα έδωσα έµφαση στο γιατί µια στρατιωτική επιχείρηση θα 
πρέπει να ενσωµατώνει τη διάσταση του φύλου και να δίνει προσοχή στον τοπικό γυναικείο πληθυσµό. Η εντύπωση 
που αποκόµισα είναι ότι η στάση των περισσοτέρων από τους συµµετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεµινάρια ήταν «Μα 
ναι, φυσικά, γιατί δεν το είχαµε σκεφθεί αυτό νωρίτερα;». Αυτά τα εκπαιδευτικά σεµινάρια ήταν το πρώτο βασικό 
βήµα προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε αυτή την επιχείρηση. 
 
7. Η ΕΕ αγωνίζεται να επιτύχει µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ των φύλων στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ. Γιατί 
είναι σηµαντικό το να αυξηθεί ο αριθµός των γυναικών που συµµετέχουν στις αποστολές; Ποια ήταν η 
ισορροπία µεταξύ των φύλων στην EUFOR Λ.∆. του Κογκό; Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 4,5 % στην 
επιχείρηση. Στις κογκολέζικες ένοπλες δυνάµεις είναι το 5%! Είναι ζωτικής σηµασίας να έχουµε µια καλή ισορροπία 
µεταξύ των φύλων στις επιχειρήσεις µας και στις αποστολές µας. Οι γυναίκες που συµµετέχουν στη δύναµή µας 
αποτελούν υπόδειγµα για τον τοπικό γυναικείο πληθυσµό. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουµε ότι είναι δυνατό και θετικό το 
να εργάζονται από κοινού, γυναίκες και άνδρες, µε ισότητα των φύλων. Η επίδειξη συγκεκριµένων περιπτώσεων 
ισότητας των φύλων βοηθά στη διαδικασία δηµιουργίας γενικότερης ισότητας των φύλων. Επί πλέον, υπάρχουν 
εργασίες που εκτελούνται ευκολότερα ή πληροφορίες που αποκτώνται ευκολότερα εάν είναι γυναίκες τα άτοµα που 
απευθύνονται στον τοπικό γυναικείο πληθυσµό. Μερικές φόρες είναι µάλιστα αδύνατο στους άνδρες να πλησιάσουν 
τις ντόπιες γυναίκες (ανάλογα µε το πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον). Στις περιπολίες που πραγµατοποιούσαν 
µέλη της δύναµής µας είχαµε διαπιστώσει µεγαλύτερη επιθετικότητα από τον τοπικό πληθυσµό όταν τα µέλη της 
περιπόλου ήταν όλα άνδρες. Όταν υπήρχαν και γυναίκες στην περίπολο η αντιµετώπιση ήταν φιλικότερη. 

 
Συνεχίσθηκαν οι εργασίες σχετικά µε το ζήτηµα των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και της 

απόφασης 1612 του ΣΑΗΕ. Με βάση την επισκόπηση της προόδου που σηµειώθηκε όσον αφορά 

την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών, θεσπίστηκε στρατηγική εφαρµογής1 στα πλαίσια της 

παρακολούθησης της εφαρµογής των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τα παιδιά στις ένοπλες 

συγκρούσεις, η οποία περιλαµβάνει κατάλογο ελέγχου της ενσωµάτωσης της προστασίας των 

παιδιών στις αποστολές ΕΠΑΑ. Συστηµατοποιήθηκε περαιτέρω η υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα 

παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις. Βλέπε κεφάλαια 3.2 και 4.3. 

                                                 
1  9767/06. 
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∆ιαχείριση κρίσεων : επιχειρησιακές δραστηριότητες 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες στον τοµέα της διαχείρισης 
κρίσεων εξακολούθησαν να διευρύνονται, τόσο στον πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό τοµέα. Η 
ΕΕ πραγµατοποιεί ευρύ φάσµα πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών, σε τρεις ηπείρους, µε 
καθήκοντα που καλύπτουν από τη διατήρηση ειρήνης και την παρακολούθηση ειρηνευτικής 
διαδικασίας µέχρι την παροχή συµβουλών και βοήθειας στον στρατιωτικό και τον αστυνοµικό 
τοµέα καθώς και στους τοµείς της παρακολούθησης των συνόρων και του κράτους δικαίου. 
Προετοιµάζονται ενεργά και άλλες αποστολές. 
 
Η Αποστολή Παρακολούθησης της Ατσέ (ΑΜΜ), υπό την ηγεσία του κ. Pieter Feith της ΕΕ, 
δηµιουργήθηκε προκειµένου να παρακολουθήσει την υλοποίηση του Μνηµονίου Συµφωνίας το 
οποίο υπεγράφη από την κυβέρνηση της Ινδονησίας και το Κίνηµα για µια Ελεύθερη Ατσέ (GAM) 
στις 15 Αυγούστου 2005 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Η ΑΜΜ ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο της 
στις 15 ∆εκεµβρίου 2006. Χάρις στη µεσολάβηση της ΑΜΜ, τα εµπλεκόµενα µέρη συµφώνησαν 
ότι δεν υπάρχουν πλέον εκκρεµείς αµφιλεγόµενες περιπτώσεις αµνηστίας. Η βουλή της Ινδονησίας 
ψήφισε νέα νοµοθεσία για τη διακυβέρνηση της Ατσέ και ο νέος νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Αυγούστου 2006. Ύστερα από µια δύσκολη αρχή, τα προγράµµατα επανένταξης υλοποιούνται 
πλέον κανονικά. Το Μνηµόνιο Συµφωνίας προβλέπει τη δηµιουργία µιας Επιτροπής 
∆ιακανονισµού Αξιώσεων για την εξέταση αξιώσεων σχετικά µε τους πόρους των ταµείων 
επανένταξης. Τα µέρη συµφώνησαν ένα πλαίσιο για µια τέτοια επιτροπή και συνεχίζουν τις 
σχετικές συζητήσεις. 
 
Η ΑΜΜ ήταν η πρώτη αποστολή ΕΠΑΑ που είχε σαφή εντολή να παρακολουθήσει τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, πράγµα που αποτέλεσε ένα ευπρόσδεκτο βήµα προς την κατεύθυνση της 
ενσωµάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις αποστολές ΕΠΑΑ. Η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ατσέ είναι σταθερή. ∆εν υπήρξαν περιπτώσεις συστηµατικής 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της αποστολής, ενώ τα περιστατικά 
που αφορούν την ασφάλεια υπήρξαν εντυπωσιακά λίγα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να συζητά τον 
τρόπο µε τον οποίο θα δηµιουργηθεί ένα δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ατσέ και µια 
απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου εµπόδισε τη δηµιουργία µιας Επιτροπής Αλήθειας και 
Συµφιλίωσης. Κατά τη διάρκεια της αποστολής της, η ΑΜΜ διερεύνησε σε βάθος και έλαβε 
αποφάσεις σχετικά µε καταγγελίες και εικαζόµενες παραβιάσεις του Μνηµονίου Συµφωνίας οι 
οποίες αφορούσαν από βίαια και µερικές φορές µοιραία περιστατικά µέχρι νοµοθετικές 
λεπτοµέρειες. 
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Η ΑΜΜ αποκόµισε αρκετά διδάγµατα για τις µελλοντικές αποστολές στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων : απαιτείται να καταβληθεί προσπάθεια για τη δηµιουργία πλαισίου αρχών που να 
καθορίζει µε ποιο τρόπο µπορούν οι παρατηρητές της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
να συµβάλλουν στις επιχειρήσεις της αποστολής, οι δε στόχοι και η περιγραφή των καθηκόντων 
της αποστολής θα πρέπει να περιλαµβάνουν ειδικές αναφορές σε θέµατα φύλου. Είναι µέγιστης 
σηµασίας να ενηµερώνονται όλα τα µέλη των αποστολών επαρκώς σε θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων φύλου, στα πλαίσια της εκπαίδευσης που 
λαµβάνουν πριν από την έναρξη της αποστολής. Η παρουσία ενός ικανού Συµβούλου Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων παρέχει τη δυνατότητα µετουσίωσης των γενικών κατευθυντήριων γραµµών σε 
συγκεκριµένες οδηγίες. 
 
Περιοχές ή Αποστολές: 
 
Η προαγωγή της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου είναι 
βασικοί τοµείς στους οποίους εστιάζονται οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ιράκ. Η υποστήριξη της ΕΕ στις 
συνταγµατικές και εκλογικές διαδικασίες του 2005 ήταν ουσιαστική : εκτός από τη σηµαντική 
χρηµατοδότηση, η ΕΕ παρέσχε επίσης εµπειρογνώµονες για να συνεργαστούν µε την Ανεξάρτητη 
Εκλογική Επιτροπή για το Ιράκ κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του ∆εκεµβρίου. Μέσω της 
Ενοποιηµένης Αποστολής για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ (EUJUST LEX), η 
ΕΕ διοργάνωσε από τον Ιούλιο του 2005 45 εκπαιδευτικά σεµινάρια σε κράτη µέλη της ΕΕ σε 
θέµατα διαχείρισης και ποινικής έρευνας, εκπαιδεύοντας περισσότερους από 1100 ανώτερους 
υπαλλήλους των ιρακινών αστυνοµικών, δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών. Το 2007, η 
EUJUST LEX άρχισε επίσης να προσφέρει και δυνατότητες περιορισµένου αριθµού αποσπάσεων 
για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας σε κράτη µέλη της ΕΕ. Το καλοκαίρι του 2006 η ΕΕ 
αποφάσισε να παρατείνει την αποστολή µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Κατόπιν ιρακινού 
αιτήµατος, η ΕΕ εξετάζει τη στιγµή αυτή το ενδεχόµενο περαιτέρω παράτασης το 2008, 
υπογραµµίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη σταθερή δέσµευση της ΕΕ στη στήριξη του κράτους 
δικαίου στο Ιράκ. 
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Το 2006 υπήρξε το πρώτο έτος δραστηριότητας τόσο για την Αποστολή Συνοριακής Συνδροµής 
της ΕΕ στο Σηµείο ∆ιέλευσης της Ράφας όσο και την EUPOL COPPS. Ενώ το Σηµείο 
∆ιέλευσης της Ράφας παρέµενε διαρκώς ανοικτό µέχρι τις 25 Ιουνίου, η νίκη της Χαµάς στις 
παλαιστινιακές κοινοβουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2006 και οι συνακόλουθες αρχές που 
διατύπωσε η Τετραµερής οδήγησαν στον περιορισµό και στην αναστολή των δραστηριοτήτων της 
EUPOL COPPS µε την Παλαιστινιακή Πολιτική Αστυνοµία. Και αυτό, λόγω της άµεσης σχέσης 
στη διοικητική δοµή µεταξύ της Χαµάς, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Παλαιστινιακής 
Πολιτικής Αστυνοµίας. Επί πλέον, µε την απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Shalit στις 
25 Ιουνίου, το Ισραήλ άρχισε να εφαρµόζει πολιτική µονοµερούς κλεισίµατος του Σηµείου 
∆ιέλευσης της Ράφας, ανοίγοντάς το µόνο σποραδικά. Μετά τη σαρωτική ένοπλη επικράτηση της 
Χαµάς στη Γάζα τον Ιούνιο του 2007, το Σηµείο ∆ιέλευσης της Ράφας παραµένει κλειστό από τις 
9 του µηνός αυτού. Από την άλλη πλευρά, ο αποκλεισµός της Χαµάς από την κυβέρνηση έκτακτης 
ανάγκης µετά τον Ιούνιο του 2007, έδωσε τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί εκ νέου η EUPOL 
COPPS µε την Παλαιστινιακή Πολιτική Αστυνοµία στη ∆υτική Όχθη. 
 
Αφρική 
 
Η ΕΕ συνέχισε την πολιτικοστρατιωτική υποστηρικτική δράση της προς την Αποστολή της 
Αφρικανικής Ένωσης (AMIS) στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ 
παρέχει συνεχή στρατιωτική βοήθεια υπό µορφή τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασµού και 
διαχείρισης, σε όλη τη δοµή της στρατιωτικής διοίκησης της AMIS. Παρέσχε επίσης 
χρηµατοδοτική - µέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και διµερώς - και 
υλικοτεχνική στήριξη, συµπεριλαµβανοµένων στρατηγικών αεροµεταφορών. Πέραν αυτού, η ΕΕ 
κατέχει επί του παρόντος τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κατάπαυσης του Πυρός η 
οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική συµφωνία του Νταρφούρ, επίσης δε η ΕΕ 
προµηθεύει ορισµένους στρατιωτικούς παρατηρητές. Αστυνοµικοί αξιωµατικοί από την ΕΕ 
εξακολουθούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία ικανότητας της AMIS στον τοµέα της 
πολιτικής αστυνόµευσης, µέσω στήριξης και παροχής συµβουλών και κατάρτισης στην αστυνοµική 
δοµή διοίκησης της AMIS και στους επί τόπου αξιωµατικούς της αστυνοµίας. Η ΕΕ εξακολουθεί 
να υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη της ικανότητας αστυνόµευσης που διαθέτει η Αφρικανική 
Ένωση και τη σύσταση αστυνοµικής µονάδας στους κόλπους της Γραµµατείας της Αφρικανικής 
Ένωσης στην Αντίς Αµπέµπα. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 27 
 DG E HR   EL 

 
Η ΕΕ αποφάσισε δύο φορές στο παρελθόν να συνεχίσει τόσο τις πολιτικές όσο και τις στρατιωτικές 
πτυχές της υποστηρικτικής της δράσης προς την AMIS, µετά από απόφαση του Συµβουλίου 
Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης να παρατείνει την εντολή της AMIS. Τελευταία, 
η ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει την υποστηρικτική της δράση για περίοδο έξι µηνών από 1ης 
Ιουλίου 2007. Η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η 
αποστολή ειρήνευσης στο Νταρφούρ και, στο πλαίσιο αυτό, έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή 
της για την ανάπτυξη µιας υβριδικής επιχείρησης ΑΕ/ΗΕ, σύµφωνα µε την απόφαση του 
Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 22ας Ιουνίου 2007 και την 
απόφαση 1769 (2007) του Συµβουλίου Ασφαλείας της 30ής Ιουλίου 2007. 
 
Στις 19 Απριλίου 2007, η ΕΕ διόρισε έναν νέο Ειδικό Εντεταλµένο της ΕΕ για το Σουδάν, τον 
κ. Torben Brylle (απόφαση 2007/238/ΚΕΠΠΑ1 του Συµβουλίου και κοινή δράση 
2007/108/ΚΕΠΠΑ2). Τα καθήκοντα του ΕΕΕΕ θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται σε τρεις 
βασικούς τοµείς: επίτευξη πολιτικής διευθέτησης της σύγκρουσης στο Νταρφούρ µε την παροχή 
συνδροµής προς τα πολιτικά κόµµατα του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση και τα ΗΕ, εξασφάλιση 
της µέγιστης δυνατής αποτελεσµατικότητας και προβολής της υποστήριξης της ΕΕ προς την AMIS, 
και διευκόλυνση της εφαρµογής της Συνολικής Συµφωνίας Ειρήνευσης στο Σουδάν. Μια 
σηµαντική πτυχή της εντολής του ΕΕΕΕ αφορά τη σφαίρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στον τοµέα αυτό και να διατηρεί επαφές µε τις 
σουδανικές αρχές, την Αφρικανική Ένωση και τα ΗΕ, ιδίως µε το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τους παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και το Γραφείο του Εισαγγελέα του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου. Τα δικαιώµατα των παιδιών και των γυναικών όπως και ο αγώνας κατά της 
ατιµωρησίας είναι πτυχές στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εντολή του ΕΕΕΕ. 

                                                 
1  Απόφαση 2007/238/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 19ης Απριλίου 2007 για τον διορισµό 

Ειδικού Εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν (ΕΕ L 103, 20.4.2007, σ. 52-
53). 

2  Κοινή δράση 2007/108/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για την 
παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν 
(ΕΕ L 46, 16.2.2007, σ. 63-76). 
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Η ΕΕ παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σοµαλία 
(AMISOM)1. Το στοιχείο στρατιωτικής στήριξης θα συνδράµει κυρίως τη µονάδα στρατηγικού 
σχεδιασµού της Αφρικανικής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης του σχεδίου 
ανάπτυξης της AMISOM. Η ΕΕ έχει επίσης υποστηρίξει την AMISOM και χρηµατοδοτικά - µέσω 
του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και του Μέσου Σταθεροποίησης καθώς και µε 
διµερείς συνεισφορές. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να αποδεικνύει σταθερά τη δέσµευσή της για τη στήριξη της διαδικασίας 
µετάβασης στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ). Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, το Συµβούλιο 
διόρισε έναν νέο Ειδικό Εντεταλµένο της ΕΕ για την αφρικανική περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, 
τον κ. Roeland Van De Geer (κοινή δράση 2007/112/ΚΕΠΠΑ)2. Ο Γενικός Γραµµατέας / Ύπατος 
Εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας απέστειλε στις 11 Μαΐου 
2007 επιστολή στην κυβέρνηση της Λ∆Κ υπογραµµίζοντας την ανανεωµένη δέσµευση της ΕΕ. Επί 
πλέον των προηγούµενων αποστολών (EUPOL Kinshasa και EUFOR Λ.∆. του Κογκό), η ΕΕ θα 
επεκτείνει τώρα την υποστήριξή της και στη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας και τη 
διασύνδεσή της µε τη δικαιοσύνη, µε την EUPOL Λ.∆. του Κογκό να αντικαθιστά την EUPOL 
Kinshasa. 
 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία») 
Κοινές στρατηγικές 
ΚΑΜΙΑ 
Κοινές δράσεις 
 
Ο Ειδικός Εντεταλµένος της ΕΕ για τη Μολδαβία (που πρωτοδιορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2005) 
συνέχισε το έργο του. Ένας νέος ΕΕΕΕ, ο ∆ρ. Kalman Mizsei, ανέλαβε καθήκοντα την 1η Μαρτίου 
2007 (2007/107/ΚΕΠΠΑ). Η εντολή του εστιάζεται στη συµβολή της ΕΕ στη διευθέτηση της 
διένεξης στην Υπερδνειστερία. Περιλαµβάνει επίσης την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
και του λαθρεµπορίου όπλων και άλλων αγαθών, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επιπλέον, ο 
ΕΕΕΕ παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ, και ιδίως τις συναφείς πτυχές του Σχεδίου 
∆ράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) για τη Μολδαβία. 

                                                 
1  Κοινή δράση 2007/245/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2007 που τροποποιεί 

την κοινή δράση 2005/557/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε την πολιτικοστρατιωτική δράση στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στην περιοχή Νταρφούρ 
του Σουδάν όσον αφορά την ενσωµάτωση στοιχείου στρατιωτικής στήριξης που θα 
συνδράµει στη σύσταση της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σοµαλία (AMISOM) 
(ΕΕ L 106, 24.4.2007, σ. 65-66). 

2  ΕΕ L 46, 16.2.2007, σ. 79. 
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Κοινές θέσεις 
 
Στις 19 Φεβρουαρίου 2007, το Συµβούλιο παρέτεινε (µε ορισµένες τεχνικές αλλαγές) την ισχύ της 
κοινής θέσης σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της 
∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας και έναντι αρκετών αξιωµατούχων υψηλού επιπέδου της 
Υπερδνειστερίας που ενέχονται στο δια της βίας κλείσιµο σχολείων µολδαβικής γλώσσας 
(2007/121/ΚΕΠΠΑ). 
 
Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 
 
Η Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή συνοριακής συνδροµής στη Μολδαβία και 
την Ουκρανία1 (EUBAM) συνέχισε το έργο της. Οργανώθηκε από την Επιτροπή στα πλαίσια του 
Tacis και περιλαµβάνει περί τους 100 τελωνειακούς και αστυνοµικούς από τα κράτη µέλη της ΕΕ. 
Τον Μάιο του 2007, η εντολή της Αποστολής παρατάθηκε µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2009. 
 
Ο αρχηγός της Αποστολής ασκεί επίσης καθήκοντα ανώτερου πολιτικού συµβούλου του ΕΕΕΕ για 
τη Μολδαβία. Επί πλέον, δηµιουργήθηκε συνοριακή οµάδα ΕΕΕΕ που απαρτίζεται από τρία µέλη, 
η οποία ασκεί καθήκοντα συνδέσµου µε τον ΕΕΕΕ και το Συµβούλιο. 
 
∆υτικά Βαλκάνια 
 
Ο Πρέσβης κ. Erwan Fouéré συνέχισε να ασκεί καθήκοντα τόσο Ειδικού Εντεταλµένου της ΕΕ όσο 
και Αρχηγού της Αποστολής της Επιτροπής στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας. Η εντολή του ως ΕΕΕΕ επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή συµβουλών και στη 
διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας, στον συντονισµό των προσπαθειών της διεθνούς 
κοινότητας προς υποστήριξη της Συµφωνίας-Πλαισίου της Οχρίδας, καθώς και στη στενή 
παρακολούθηση των θεµάτων ασφάλειας και σχέσεων µεταξύ των εθνοτήτων. Θα συµβάλει επίσης 
στην ανάπτυξη και εδραίωση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών στη χώρα αυτή. 

                                                 
1  http://www.eubam.org/ 
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Οι Ειδικοί Εντεταλµένοι της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κ.κ. Christian Schwarz-Schilling και 
Miroslav Lajcak συνέχισαν να προωθούν µια συγκροτηµένη και συνεπή προσέγγιση για την κατά 
προτεραιότητα ενσωµάτωση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ΕΕ και συντόνισαν 
συγκεκριµένες δράσεις σε διάφορους τοµείς, ειδικότερα δε όσον αφορά την αναζήτηση λύσης στο 
πρόβληµα ορισµένων οµάδων αξιωµατικών της αστυνοµίας που τους αρνήθηκαν την έκδοση 
πιστοποιητικών. 
 
Από το 2003 και εντεύθεν, η Αστυνοµική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUPM) 1 
υποστηρίζει, στα πλαίσια της ευρύτερης προσέγγισης του κράτους δικαίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και στην εν γένει περιοχή, τη δηµιουργία βιώσιµης, επαγγελµατικής και πολυεθνικής αστυνοµικής 
υπηρεσίας που θα δρα κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Αυτή η αστυνοµική υπηρεσία θα 
πρέπει να δραστηριοποιείται σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕUPΜ δρα σε 
ευθυγράµµιση µε τους στόχους του Παραρτήµατος 11 της συµφωνίας Ντέητον/Παρισιού, αυτοί δε 
οι στόχοι έχουν υποστηριχθεί από τα κοινοτικά όργανα. Το 2006 η ΕUPΜ ανέλαβε τα ηνία του 
συντονισµού των πτυχών αστυνόµευσης στα πλαίσια των προσπαθειών ΕΠΑΑ για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Η ΕUPΜ βοήθησε τις τοπικές αρχές στον σχεδιασµό 
και τη διεξαγωγή σηµαντικών ερευνών και δη στον τοµέα του οργανωµένου εγκλήµατος, 
µεριµνώντας συν τοις άλλοις για τον πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 
 
Η Οµάδα Προγραµµατισµού της ΕΕ για το Κοσσυφοπέδιο (EUPT Κοσσυφοπεδίου) 
συγκροτήθηκε µε σκοπό να προγραµµατίσει µελλοντικές αποστολές ΕΠΑΑ στον τοµέα του 
κράτους δικαίου2. Η αποστολή ΕΠΑΑ θα αποτελέσει ζωτικό µέρος της ενισχυµένης δέσµευσης της 
ΕΕ µετά τη διευθέτηση του καθεστώτος και τον συνακόλουθο τερµατισµό της UNMIK, µε σκοπό 
να επικουρήσει το Κοσσυφοπέδιο στην εφαρµογή του διευθετηµένου καθεστώτος, στην ενίσχυση 
του κράτους δικαίου και στην προώθηση του Κοσσυφοπεδίου πλησιέστερα προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. 
 
Η µελλοντική αποστολή ΕΠΑΑ θα εκτελέσει την εντολή της µέσω παρακολούθησης, καθοδήγησης 
και παροχής συµβουλών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί εφόσον χρειαστεί ορισµένες εκτελεστικές 
αρµοδιότητες. Σκοπός της µελλοντικής αποστολής ΕΠΑΑ στο Κοσσυφοπέδιο είναι µεταξύ άλλων 
να παρασχεθεί συνδροµή προς τις αρχές, το δικαστικό σύστηµα και τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόµου του Κοσσυφοπεδίου για τη δηµιουργία ανεξάρτητων και πολυεθνικών δικαστικών αρχών, 
αστυνοµικών και τελωνειακών υπηρεσιών, ελεύθερων από πολιτικές παρεµβάσεις, οι οποίες θα 
προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θα είναι προσηλωµένες στα διεθνώς ανεγνωρισµένα 
πρότυπα και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Αν και η κατάσταση των µειονοτικών 
κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου από άποψη ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ασφάλειας παρουσιάζει 
τα τελευταία χρόνια κάποια βελτίωση, εξακολουθεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

                                                 
1  http://www.eupm.org/ 
2  Κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 10ης Απριλίου 2006. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα ενσωµατωθούν σε όλες τις πτυχές της µελλοντικής αποστολής 
ΕΠΑΑ, η οποία θα δηµιουργήσει µηχανισµό συγκροτούµενο από εµπειρογνώµονες των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµάτων φύλου, ούτως ώστε κατά την εκτέλεση όλων των 
καθηκόντων της η αποστολή να ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 
 
Στον σχεδιασµό νέων αποστολών ΕΠΑΑ όπως και στα καθήκοντα των ήδη πραγµατοποιουµένων, 
έχει ληφθεί υπ'όψη η ανάγκη πλήρους εφαρµογής της ΓΣΗΕΑ 1325 στα πλαίσια των αποστολών 
ΕΠΑΑ που συµπεριλαµβάνει επαφές µε τοπικές οµάδες γυναικών και συµπερίληψη καθηκόντων 
συµβούλου σε θέµατα φύλου. 
 
3.2. Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 
 
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αναπτύχθηκε το 2004, µε στόχο το να αποφευχθεί η 
δηµιουργία νέων διαχωριστικών γραµµών µεταξύ της διευρυµένης ΕΕ και των γειτόνων της και, 
αντίθετα, να ενισχυθούν η ευηµερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια όλων1. Η ΕΠΓ εφαρµόζεται 
στους άµεσους γείτονες της ΕΕ από ξηρά ή θάλασσα - Αλγερία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, 
Αίγυπτο, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, 
Συρία, Τυνησία και Ουκρανία. Μέσω της ΕΠΓ η ΕΕ προσφέρει στους γείτονές της προνοµιακή 
σχέση, βάσει αµοιβαίας δέσµευσης σε κοινές αξίες (δηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα, 
κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, οικονοµία της αγοράς και βιώσιµη ανάπτυξη). Η ΕΠΓ 
εποµένως υπερβαίνει τα όρια των υφιστάµενων σχέσεων και προσφέρει βαθύτερη πολιτική σχέση 
και οικονοµική ενοποίηση. Το επίπεδο φιλοδοξίας της κάθε τέτοιας σχέσης εξαρτάται από τον 
βαθµό στον οποίο οι εν λόγω χώρες συµµερίζονται µε ουσιαστικό τρόπο τις αξίες αυτές. 
 
Κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι το διµερές Σχέδιο ∆ράσης ΕΠΓ που 
έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΕ και της κάθε χώρας-εταίρου. Το µέσο αυτό καθορίζει µια σειρά 
πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων µε βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες 
προτεραιότητες. Το πολιτικό κεφάλαιο του κάθε Σχεδίου ∆ράσης ΕΠΓ καλύπτει ευρύ φάσµα 
θεµάτων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη διακυβέρνηση και τον εκδηµοκρατισµό, µε 
διαφοροποιηµένη έµφαση ανάλογα µε τον βαθµό δέσµευσης που δείχνει η κάθε χώρα-εταίρος. 
∆εδοµένου ότι αυτά τα Σχέδια ∆ράσης ΕΠΓ αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε την κάθε 
χώρα-εταίρο χωριστά, το κείµενο και το περιεχόµενο του καθενός από αυτά διαφέρει από τα 
υπόλοιπα. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/world/endp/index_en.htm 
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Οι αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις στα Σχέδια ∆ράσης αποσκοπούν στην επίτευξη βασικών 
µεταρρυθµίσεων στους τοµείς του εκδηµοκρατισµού (π.χ. εκλογική νοµοθεσία, αποκέντρωση, 
ενίσχυση των ικανοτήτων της διοίκησης), του κράτους δικαίου (π.χ. αναµόρφωση του ποινικού και 
του αστικού κώδικα, του κώδικα ποινικής δικονοµίας, ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
δικαστικών αρχών, εκπόνηση στρατηγικών για την καταπολέµηση της διαφθοράς) και των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων (π.χ. νοµοθεσία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
των θεµελιωδών αξιών, εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
καταπολέµηση του φυλετικού µίσους και της ξενοφοβίας, εκπαίδευση σε θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων για τα βασικά εργατικά δικαιώµατα). Η ΕΕ 
παρέχει ουσιαστική τεχνική και χρηµατοδοτική υποστήριξη στην υλοποίηση της ΕΠΓ µέσω των 
προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο συνεχίστηκε η εφαρµογή επτά Σχεδίων ∆ράσης ΕΠΓ που είχαν 
συµφωνηθεί παλαιότερα (Ισραήλ, Ιορδανία, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Τυνησία 
και Ουκρανία). Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου εγκρίθηκαν νέα Σχέδια ∆ράσης ΕΠΓ 
µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο. 
 
Η εφαρµογή αυτών των Σχεδίων ∆ράσης υπόκειται σε από κοινού παρακολούθηση µέσω 
υποεπιτροπών, για ορισµένες δε χώρες-εταίρους µέσω ειδικών υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Μέχρι στιγµής έχουν συσταθεί Υποεπιτροπές Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, και έχουν πραγµατοποιηθεί σύνοδοι, µε την Ιορδανία (2η σύνοδος στις 5 Μαρτίου 
2007), µε το Μαρόκο (1η σύνοδο στις 16 Νοεµβρίου 2006) και µε τον Λίβανο (1η σύνοδος στις 
12 Μαρτίου 2007). Η ανεπίσηµη Οµάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα µε το Ισραήλ 
πραγµατοποίησε δύο συνόδους στις 7 Ιουνίου 2006 και στις 20 Φεβρουαρίου 2007. Με την 
Αίγυπτο, οι δεσµεύσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης 
ΕΠΓ πρόκειται να συζητηθούν στην Υποεπιτροπή Πολιτικών Θεµάτων, Ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και ∆ηµοκρατίας, ∆ιεθνών και Περιφερειακών Υποθέσεων. Η υποεπιτροπή αυτή δεν έχει ακόµα 
συνεδριάσει. Με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, τα θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο 
των Σχεδίων ∆ράσης ΕΠΓ συζητούνται υπό την αιγίδα των Υποεπιτροπών ∆ικαιοσύνης, 
Ελευθερίας και Ασφάλειας, οι οποίες συνεδρίασαν αντίστοιχα στις 21 Σεπτεµβρίου 2006 και 
14 Φεβρουαρίου 2007. Οι διαπραγµατεύσεις για την περιγραφή των καθηκόντων της Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΕΕ-Τυνησίας συνεχίζονται. 
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Η ΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει περαιτέρω τις µεθόδους εργασίας αυτών των νέων δοµών, µεταξύ 
άλλων µε την εστίαση των εργασιών σε βασικά επιχειρησιακά θέµατα, την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και της σειράς των δράσεων καθώς και τον από κοινού καθορισµό των 
επιθυµητών αποτελεσµάτων της όλης διαδικασίας. Είναι προφανές ότι η αποτελεσµατικότητα και η 
τελική έκβαση του διαλόγου εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη βούληση της χώρας-εταίρου να 
εφαρµόσει και να επιβάλλει τις δεσµεύσεις της στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 
 
Στην πρώτη Έκθεση Προόδου της Επιτροπής για την εφαρµογή της ΕΠΓ1 (∆εκέµβριος 2006) 
τονίζεται ότι o τοµέας της διακυβέρνησης είναι ίσως ο δυσκολότερος για την επίτευξη προόδου και 
τη µέτρησή της λόγω των διαφορών που υπάρχουν στις χώρες-εταίρους όσον αφορά τα πολιτισµικά 
τους χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, το επίπεδο της δέσµευσής τους και 
τους συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους προσεγγίζουν το θέµα. Η έκθεση υπογραµµίζει την 
πρόοδο που έχουν σηµειώσει αρκετοί εταίροι στην αναµόρφωση των εκλογικών τους συστηµάτων 
και στη µεταρρύθµιση της διακυβέρνησης του δικαστικού σώµατος και του δηµόσιου τοµέα. Η 
συνολική εικόνα θεωρήθηκε περισσότερο ανάµικτη όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα λόγω 
της ελλιπούς προόδου που έχουν σηµειώσει ορισµένοι εταίροι στην αντιµετώπιση θεµάτων όπως η 
ελευθερία του τύπου, ο εκφοβισµός των ΜΚΟ, οι πολιτικοί κρατούµενοι, η κακοµεταχείριση των 
τελούντων υπό κράτηση στην αστυνοµία και οι εκτελέσεις χωρίς δίκη. 
 
Η Επιτροπή πρότεινε επίσης στην ανακοίνωσή της του ∆εκεµβρίου 2006 για την ενίσχυση της 
ΕΠΓ2 να δηµιουργηθεί ένα Μέσο ∆ιευκόλυνσης της ∆ιακυβέρνησης ώστε να ενθαρρυνθούν οι 
γειτονικές χώρες να προχωρήσουν περισσότερο στις µεταρρυθµίσεις τους. Το Μέσο ∆ιευκόλυνσης 
αποσκοπεί στην παροχή πρόσθετης υποστήριξης, επί πλέον των κανονικών χορηγήσεων ανά χώρα, 
µε την οποία θα επιβραβεύονται και θα υποστηρίζονται οι προσπάθειες των χωρών-εταίρων που 
πραγµατοποίησαν τη µεγαλύτερη πρόοδο στην εφαρµογή των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων που 
καθορίζονται στο Σχέδιο ∆ράσης τους. Με βάση µια αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου κατά 
την εφαρµογή των (ευρέως οριζόµενων) πτυχών των Σχεδίων ∆ράσης που αφορούν τη 
διακυβέρνηση, η χρηµατοδότηση αυτή θα διατίθεται προς συµπλήρωση των εθνικών χορηγήσεων, 
για την υποστήριξη των βασικών στοιχείων του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Με τον τρόπο 
αυτό θα βοηθηθούν οι µεταρρυθµιστικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν το τµήµα του εκλογικού 
σώµατος που τάσσεται υπέρ των µεταρρυθµίσεων. Οι πόροι που τίθενται στη διάθεση του Μέσου 
∆ιευκόλυνσης ανέρχονται ενδεικτικά σε 50 εκατοµµύρια ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2007-10. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_1504-2_en.pdf. 
2  COM(2006) 726, 04.12.06. 
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3.3. Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Θανατική ποινή, βασανιστήρια και άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείρισης ή τιµωρίας, παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι έγγραφα πολιτικής που 
εκδίδονται από το Συµβούλιο. Καλύπτουν ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τα κράτη µέλη της ΕΕ 
όπως τη θανατική ποινή (εγκρίθηκε το 1998), τα βασανιστήρια και οι άλλες µορφές σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (2001), τους διαλόγους στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων (2001), τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (2003), και τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (2004). Οι κατευθυντήριες γραµµές παρατίθενται σε όλες τις 
γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στα ρωσικά, τα κινέζικα, τα αραβικά και τα περσικά, στην ιστοσελίδα 
της Γραµµατείας του Συµβουλίου (http://consilium.europa.eu/Human-Rights). 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν ένα πρακτικό µέσο υλοποίησης της πολιτικής ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων της ΕΕ. Παρέχουν στους διάφορους ενδιαφερόµενους της ΕΕ - όχι µόνο στις 
κεντρικές υπηρεσίες αλλά και σε τρίτες χώρες - στοιχεία που επιτρέπουν τη σταθερή δράση σε 
διάφορους βασικούς τοµείς που προκαλούν ανησυχίες. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ 
άρχισε εργασίες για µια νέα σειρά κατευθυντήριων γραµµών για τα δικαιώµατα του παιδιού. 
 
Επί πλέον, η ΕΕ εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2005 κατευθυντήριες γραµµές για την προώθηση της 
συµµόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (∆Α∆) (ΕΕ C 327/4 της 23.12.2005). 
Αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στο να προσδιορίσουν επιχειρησιακά εργαλεία µε τα οποία η ΕΕ θα 
προωθήσει τη συµµόρφωση µε το ∆Α∆. Αρκετές πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των κατευθυντήριων γραµµών, ιδίως όσον αφορά τη συζήτηση θεµάτων ∆Α∆ 
στους διαλόγους µε τρίτες χώρες. 
 
Λεπτοµέρειες των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν για την εφαρµογή των θεµατικών 
κατευθυντηρίων γραµµών κατά την υπό εξέταση περίοδο περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 4, και 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δράση στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραµµών για τους διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιέχονται στο Κεφάλαιο 3.5. 
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3.4. ∆ιαβήµατα και δηλώσεις 
 
Τα διαβήµατα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα προς τις αρχές τρίτων χωρών και οι δηλώσεις στον 
τύπο αποτελούν σηµαντικά µέσα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, τα δε συµπεράσµατα των 
συνόδων του Συµβουλίου µπορούν επίσης να αναφέρονται εν προκειµένω σε ζητήµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε διαβήµατα προβαίνει συνήθως η Προεδρία σε σύνθεση Τρόϊκας και 
κατά τρόπο εµπιστευτικό. Επί πλέον, η ΕΕ µπορεί, µε δηµόσιες δηλώσεις, να απευθύνει έκκληση 
προς µια κυβέρνηση ή άλλα µέρη να σεβασθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ή να επικροτεί θετικές 
εξελίξεις. Οι δηλώσεις αυτές δηµοσιεύονται ταυτοχρόνως στις Βρυξέλλες και στην πρωτεύουσα 
της χώρας που ασκεί την Προεδρία. 
 
Τα διαβήµατα και οι δηλώσεις χρησιµοποιούνται ευρέως για την εκδήλωση ανησυχίας σχετικά µε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα κύρια θέµατα που θίγονται εν προκειµένω είναι η προστασία των 
υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η παράνοµη κράτηση, οι ακούσιες εξαφανίσεις, η 
θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, η προστασία των παιδιών, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, 
οι εκτελέσεις χωρίς δίκη, η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωµα σε µια δίκαιη δίκη, καθώς και οι εκλογές. Τα διαβήµατα και οι δηλώσεις 
χρησιµοποιούνται όµως και µε θετικό τρόπο. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ εξέφρασε µε 
δηλώσεις την ικανοποίησή της για ορισµένες θετικές εξελίξεις, όπως λόγου χάρη την επίτευξη 
συµφωνίας για τη διαδικασία οικοδόµησης θεσµών του Συµβουλίου Ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
ΗΕ (21 Ιουνίου 2007) και την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής στη Μολδαβία (17 Ιουλίου 
2006). Οι δηλώσεις χρησιµοποιούνται επίσης για τη µετάδοση µηνυµάτων προς υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ : π.χ. κατά τη ∆ιεθνή Ηµέρα των Ηνωµένων Εθνών υπέρ των θυµάτων 
βασανιστηρίων, η ΕΕ εξέδωσε δήλωση µε την οποία υπογραµµίζει την προτεραιότητα που αποδίδει 
στην εξάλειψη των βασανιστηρίων σε όλο τον κόσµο και στην πλήρη αποκατάσταση των θυµάτων 
βασανιστηρίων. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας εκστρατείας για την ελευθερία της έκφρασης 
πραγµατοποιήθηκαν διαβήµατα σε όλες τις περιοχές του κόσµου. 
 
Επί πλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ προβαίνει κατά διαστήµατα σε 
δηλώσεις σχετικά µε σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως η 
κύρωση του καταστατικού της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, οι δράσεις στο πλαίσιο 
του ΣΑ∆, οι καταδίκες για τη χρησιµοποίηση παιδιών ως στρατιωτών, κλπ. 
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 «Σήµερα στη Σιέρα Λεόνε, το Ειδικό ∆ικαστήριο για εγκλήµατα πολέµου ανακοίνωσε τις πρώτες 
καταδίκες εις βάρος τριών προσώπων από το στασιασµένο Επαναστατικό Συµβούλιο των Ενόπλων 
∆υνάµεων, τα οποία κατηγορούνταν για τη στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών σαν 
στρατιώτες. Οι καταδίκες αυτές αποτελούν σηµαντικό βήµα για να σταµατήσει η εκµετάλλευση 
µεγάλου αριθµού παιδιών-στρατιωτών. 

Η υπόθεση αυτή αποτελεί επίσης µήνυµα προς άλλους ηγέτες παραστρατιωτικών οµάδων που 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε άλλα µέρη του κόσµου, ότι δεν µπορεί να υπάρξει 
ατιµωρησία όταν πρόκειται για τη στρατολόγηση και τη χρησιµοποίηση παιδιών σαν στρατιώτες. 

H εν λόγω απόφαση αυτού του δικαστηρίου που υποστηρίζεται από τα ΗΕ αποτελεί ορόσηµο στις 
διεθνείς προσπάθειες για να σταµατήσει η χρησιµοποίηση παιδιών σαν στρατιώτες και ενισχύει το 
έργο άλλων εθνικών και διεθνών δικαστηρίων για εγκλήµατα πολέµου.» 

∆ήλωση του ∆ρος Javier Solana, ΓΓ/ΥΕ της ΕΕ, στις 21 Ιουνίου 2007 

 
Η Ένωση προέβη σε δηλώσεις σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ άλλων και όσον αφορά 
τις εξής χώρες : Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βιρµανία/Μυανµάρ, Κολοµβία, Λ.∆. του Κογκό, 
Ερυθραία, Ιράν, Μαλδίβες, Νεπάλ, Σρι Λάνκα, Συρία, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Ουζµπεκιστάν, Βιετνάµ 
και Ζιµπάµπουε. 
 
3.5. ∆ιάλογοι στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των 

κατευθυντηρίων γραµµών για τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα) και 
διαβουλεύσεις 

3.5.1. ∆ιάλογος µε την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα1 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, διεξήχθησαν δύο διάλογοι ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και ένα νοµικό σεµινάριο για το ίδιο θέµα. Ο 22ος διάλογος πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 
19 Οκτωβρίου 2006. Ο 23ος γύρος πραγµατοποιήθηκε στις 15-16 Μαΐου 2007 στο Βερολίνο. Η 
Κίνα εκπροσωπείτο από αξιωµατούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από τον Ειδικό 
τους Αντιπρόσωπο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, και επίσης από αξιωµατούχους άλλων 
Υπουργείων. Πριν από τις δύο συνεδριάσεις διεξήχθη συνεδρίαση σε πολιτικό επίπεδο κατά την 
οποία η ΕΕ έθιξε ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα, υπογραµµίζοντας ειδικότερα την απελευθέρωση 
των κρατουµένων που συνδέονται µε τα γεγονότα της Πλατείας Tιανµέν του 1989, την ταχεία 
επικύρωση και εφαρµογή του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 
(ICCPR), τη µεταρρύθµιση του συστήµατος της αναµόρφωσης µέσω της εργασίας (RTL) και 
τονίζοντας ότι είναι σκόπιµο να παρασχεθεί µεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης, µεταξύ άλλων στο 
∆ιαδίκτυο. 
 

                                                 
1 Βλέπε κεφάλαιο 6.4 για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Κίνα. 
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Στο διάλογο του 2006 ένα από τα κύρια θέµατα ήταν η ελευθερία της έκφρασης. Ο διάλογος του 
2007 επικεντρώθηκε στη µεταρρύθµιση του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης, στην ελευθερία της 
έκφρασης και την ελευθερία του τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου. Όπως πάντα, η ΕΕ 
κατέθεσε κατάλογο κατ’ ιδίαν περιπτώσεων που προκαλούν ανησυχίες, επί των οποίων η Κίνα 
απάντησε γραπτώς. Σε αντιστοιχία µε τα κριτήρια αξιολόγησης, θίχτηκαν κατά τη διάρκεια και των 
δύο διαλόγων µεταξύ άλλων τα εξής συγκεκριµένα ζητήµατα: επικύρωση του ICCPR  και 
απαιτούµενες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις για την εφαρµογή του, δικαιώµατα των εθνοτικών 
µειονοτήτων στο Θιβέτ και στο Σινκιάνγκ, στα οποία περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα των 
ερευνών που έγιναν σχετικά µε τους πυροβολισµούς Θιβετιανών που προσπαθούσαν να διαφύγουν 
από το Νεπάλ, κατάργηση και εφαρµογή της θανατικής ποινής και ανάγκη στατιστικών στοιχείων 
σχετικά µε την εφαρµογή της, ισχυρισµοί περί µεταµοσχεύσεων οργάνων προερχόµενων από 
εκτελεσθέντες κρατούµενους, µεταρρύθµιση του συστήµατος αναµόρφωσης µέσω της εργασίας 
(RTL) και παρεµφερών θεσµών, άνευ δικαστικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν προκειµένου για 
πληµµελήµατα, πρόληψη και εξάλειψη των βασανιστηρίων και δικαιώµατα των κρατουµένων, 
ανεξαρτησία των δικαστών, δικαίωµα παροχής νοµικών συµβουλών και δίκαιης και αµερόληπτης 
δίκης, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, 
συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη, ιδίως σε σχέση µε το άρτι συσταθέν Συµβούλιο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, τις ειδικές διαδικασίες και µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τη 
∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο. Η ΕΕ κάλεσε εξάλλου 
την Κίνα, κατ’ εφαρµογή των διεθνών υποχρεώσεών της, να τηρεί την αρχή της «µη 
επαναπροώθησης» για τους πρόσφυγες από τη Βόρεια Κορέα που καταφεύγουν στην Κίνα. Κατά 
το 2006, η ΕΕ έθεσε επίσης στους κινέζους συνοµιλητές της το θέµα της προστασίας των 
κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων και της ανεξαρτησίας των ΜΚΟ. 
 
Η κινεζική πλευρά ενηµέρωσε την ΕΕ σχετικά µε ορισµένες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της πραγµατοποίησης, µεταξύ των οποίων η 
αναθεώρηση από το Ανώτατο ∆ικαστήριο όλων των περιπτώσεων στις οποίες είχε επιβληθεί η 
θανατική ποινή, ένα ειδικό δικαστήριο για ανηλίκους, κανονισµοί σχετικά µε τις ανακρίσεις, τις 
κρατήσεις και τα δικαιώµατα των κρατουµένων στο πλαίσιο παγκινεζικής εκστρατείας για την 
πρόληψη και την εξάλειψη των βασανιστηρίων, η προγραµµατιζόµενη µεταρρύθµιση του 
συστήµατος RTL και ο νέος κανονισµός όσον αφορά τις µεταµοσχεύσεις οργάνων που τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2006. Η κινεζική πλευρά προέβη εξάλλου σε ενηµέρωση σχετικά µε σειρά 
νέων ρυθµίσεων που αφορούν µεταξύ άλλων τα εξής θέµατα: παροχή νοµικών συµβουλών σε 
ευπαθή τµήµατα της κοινωνίας, µέτρα προώθησης της δηµοκρατικής διακυβέρνησης στα χωριά, 
νέες ρυθµίσεις στον τοµέα της ποινικής δικονοµίας και το µελλοντικό δίκαιο των συµβάσεων 
εργασίας, καθώς και το δίκαιο της ιδιοκτησίας για την προστασία της ατοµικής ιδιοκτησίας που 
θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2007. Η Κίνα προέβη επίσης σε ενηµέρωση για την πρόοδο που έχει 
σηµειωθεί ενόψει της επικύρωσης του ICCPR, χωρίς, ωστόσο, να συγκεκριµενοποιήσει σαφώς τη 
χρονική στιγµή επικύρωσης. 
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Η κινεζική πλευρά ενηµέρωσε την ΕΕ σχετικά µε την εφαρµογή των συστάσεων της έκθεσης του 
Ειδικού Εισηγητή των Ηνωµένων Εθνών για τα Βασανιστήρια, µετά από την επίσκεψή του στην 
Κίνα το 2005. ∆όθηκαν απαντήσεις για ζητήµατα που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, το 
∆ιαδίκτυο, την ελευθερία θρησκεύµατος και πεποιθήσεων, µεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτηµα 
του Falun Gong, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το ρόλο των ΜΚΟ.     Κατά τις συζητήσεις 
σχετικά µε τα δικαιώµατα ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες διαπιστώθηκαν ελάχιστα σηµεία 
συµφωνίας και η Κίνα επιβεβαίωσε τη σκληρή στάση της όσον αφορά τα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων, ιδίως στο Θιβέτ και το Σινκιάνγκ. 
 
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ΕΕ, συζητήθηκαν η προστασία 
των µεταναστών εργαζοµένων καθώς και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για την ελευθερία του λόγου και 
του τύπου. Αναφορικά µε τη συνεργασία στους κόλπους διεθνών οργανώσεων, οι συζητήσεις 
εστιάστηκαν στην σύνθεση και την διαδικασία συγκρότησης του νέου Συµβουλίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Η ΕΕ κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί σε θέµατα εκτάκτων καταστάσεων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στους κόλπους αρµόδιων οργάνων. 
 
Η ΕΕ και οι κινεζικές αρχές διοργάνωσαν ένα νοµικό σεµινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο 
πλαίσιο του διαλόγου στο Πεκίνο στις 16-17 Οκτωβρίου 2007. Το σεµινάριο του Πεκίνου εστίασε 
στα θέµατα «ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση» και «δικαιώµατα των εργαζοµένων» και 
κατέληξε σε κοινές συστάσεις. Το νοµικό σεµινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που επρόκειτο 
να πραγµατοποιηθεί στο Βερολίνο στις 10-11 Μαΐου 2007, δεν πραγµατοποιήθηκε επειδή η 
κινεζική πλευρά διαφώνησε µε τη συµµετοχή δύο ΜΚΟ που είχαν προσκληθεί από την ΕΕ (η Κίνα 
αρνήθηκε να συµµετάσχει την ηµέρα του σεµιναρίου). Στο Βερολίνο επρόκειτο να συζητηθεί «το 
δικαίωµα δίκαιης δίκης» και να συνεχιστούν οι συζητήσεις του προηγούµενου σεµιναρίου για τα 
«δικαιώµατα των εργαζοµένων». Κατά το διάλογο η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της για τη στάση της 
κινεζικής πλευράς και επεσήµανε κατηγορηµατικά ότι ελπίζει να µην ξανασυµβεί παρόµοιο 
γεγονός. 
 
Εκτός από το διάλογο στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ΕΕ και τα κράτη µέλη της 
εξακολούθησαν να ασκούν πίεση προκειµένου να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα ώστε να προαχθεί 
η ουσιαστική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κίνα, σε άλλες συνεδριάσεις 
πολιτικού διαλόγου της ΕΕ µε την Κίνα, µεταξύ άλλων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, καθώς και 
µέσω διµερών προγραµµάτων τεχνικής συνεργασίας και ανταλλαγών. Στο µεσοδιάστηµα µεταξύ 
των συνόδων διαλόγου, πραγµατοποιήθηκαν διαβήµατα σχετικά µε συγκεκριµένες περιπτώσεις που 
αποτελούν αντικείµενο ανησυχιών. ∆υστυχώς η περιορισµένη δράση της κινεζικής κυβέρνησης 
είχε ως αποτέλεσµα να απελευθερωθούν νωρίς ελάχιστα άτοµα, ενώ νέα ονόµατα προστέθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους στον κατάλογο των συγκεκριµένων περιπτώσεων ανησυχίας. 
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Ο 24ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναµένεται ότι θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πεκίνο τον Οκτώβριο του 2007. 
 
3.5.2. ∆ιάλογος µε το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο στις σχέσεις της ΕΕ µε το Ιράν εν γένει, 
όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλη χώρα. Από το 2002 και µετά, η ΕΕ πραγµατοποίησε τέσσερις 
συνόδους του διαλόγου µε το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η τελευταία τέτοια σύνοδος 
διεξήχθη τον Ιούνιο του 2004. 
 
Ο διάλογος βασίζεται σε από κοινού συµφωνηµένες αρχές και συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης 
που θίγουν όλους τους τοµείς ανησυχίας της ΕΕ, ήτοι: υπογραφή, επικύρωση και εφαρµογή των 
διεθνών συµφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εκ µέρους του Ιράν, συνεργασία στα πλαίσια 
των διεθνών διαδικασιών, ανοικτό πνεύµα, δυνατότητα πρόσβασης και διαφάνεια, καθώς και 
βελτίωση στους τοµείς των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, του δικαστικού συστήµατος, της 
πρόληψης και εξάλειψης των βασανιστηρίων, των καταδικαστικών αποφάσεων, των διακρίσεων 
και του σωφρονιστικού συστήµατος. 
 
Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι κατ’ αρχήν ένας δίαυλος για την έκφραση των 
ανησυχιών της ΕΕ στο Ιράν, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο Ιράν να εκφράσει τις 
ανησυχίες του στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει στο παρελθόν επωφεληθεί του διαλόγου για να θίξει ατοµικές 
περιπτώσεις, λόγου χάρη περιπτώσεις κρατουµένων λόγω πεποιθήσεων, και σκοπεύει να το πράξει 
εκ νέου σε προσεχείς γύρους. 
 
Παρά τη συµφωνία που είχε επιτευχθεί µεταξύ της ΕΕ και του Ιράν για την αναθεώρηση των 
ρυθµίσεων διεξαγωγής του διαλόγου, τον ∆εκέµβριο του 2006 το Ιράν απεσύρθη από το διάλογο 
όπως είχε πράξει και στο παρελθόν, µετά την συνυποστήριξη που παρέσχε η ΕΕ στο ψήφισµα για 
το Ιράν της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
αυτό καθώς και τη σταθερή της δέσµευση στην επανέναρξη του διαλόγου, εφόσον το Ιράν 
επιβεβαιώσει ότι είναι πρόθυµο να συµµετάσχει µε σοβαρότητα στη διαδικασία. 
 
Βλέπε κεφάλαιο 6.5 για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε το Ιράν. 
 
3.5.3. ∆ιάλογος µε το Ουζµπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα1 
 
Κατά το Συµβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουζµπεκιστάν στις 8 Νοεµβρίου 2006 το Ουζµπεκιστάν 
πρότεινε να καθιερωθεί τακτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο πλαίσιο της 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Ακολούθησαν διερευνητικές συνοµιλίες στην 
Τασκένδη στις 12-14 ∆εκεµβρίου 2006. 

                                                 
1 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε το Ουζµπεκιστάν βλ. κεφάλαιο 6.1. 
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Στις 5 Μαρτίου 2007, το ΣΓΥΕΣ αποφάσισε να καθιερώσει διάλογο µε το Ουζµπεκιστάν για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, στο πλαίσιο υποεπιτροπής της συµφωνίας, η οποία µετονοµάστηκε σε 
«Υποεπιτροπή δικαιοσύνης, εσωτερικών, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και συναφών υποθέσεων». 
 
Ο πρώτος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Ουζµπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πραγµατοποιήθηκε 
στην Τασκένδη στις 9 Μαΐου 2007. Οι συζητήσεις αφορούσαν την κατάσταση στο Ουζµπεκιστάν 
και την ΕΕ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό στα 
φόρουµ του ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ. Η ΕΕ έθιξε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που προκαλούν ανησυχία 
όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ουζµπεκιστάν, και συγκεκριµένα 
όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης, την ελευθερία της 
θρησκείας, τη θανατική ποινή, τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές και την πρόσβαση 
διεθνών οργανισµών στους κρατούµενους, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα 
των ΜΚΟ και τη µεταρρύθµιση του δικαστικού κλάδου. Η ΕΕ επεσήµανε επίσης στις αρχές του 
Ουζµπεκιστάν ορισµένες συγκεκριµένες περιπτώσεις και συγκεκριµένα τους κρατούµενους 
υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ουζµπεκική πλευρά επεσήµανε περιπτώσεις 
εικαζόµενης ισλαµοφοβίας, παραβιάσεων των δικαιωµάτων ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες, 
καθώς και ορισµένες ειδικές πτυχές της θέσης των παιδιών σε ορισµένα κράτη µέλη. 
 
3.5.4. ∆ιαβουλεύσεις µε τη Ρωσική Οµοσπονδία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα1 
 
Ο τέταρτος γύρος διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα διεξήχθη στις 
Βρυξέλλες στις 8 Νοεµβρίου 2006, ο δε τέταρτος γύρος στο Βερολίνο στις 3 Μαΐου 2007. 
 
Στόχος των διαβουλεύσεων αυτών, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων, 
είναι να συζητηθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών 
στη Ρωσία και την ΕΕ, καθώς και οι εξελίξεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα 
φόρουµ του ΟΗΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης.  

                                                 
1 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τη Ρωσία βλ. κεφάλαιο 6.1. 
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Η ΕΕ έθεσε ορισµένα θέµατα που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Ρωσία, και συγκεκριµένα όσον αφορά την ελευθερία της γνώµης και 
του συνέρχεσθαι, ιδίως κατά την προετοιµασία των επερχόµενων κοινοβουλευτικών και 
προεδρικών εκλογών, την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και τη δολοφονία της δηµοσιογράφου 
Άννα Πολιτκόφσκαγια, τη θέση των ρωσικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και της 
κοινωνίας των πολιτών κατόπιν της έναρξης ισχύος του νόµου περί δραστηριοτήτων των ΜΚΟ και 
του νόµου για την καταπολέµηση του εξτρεµισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στη θέση των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και το σεβασµό του κράτους δικαίου και 
την κατάσταση στην Τσετσενία και σε άλλα µέρη του Βόρειου Καυκάσου. Το θέµα των 
βασανιστηρίων εξετάστηκε λεπτοµερώς κατά τις διαβουλεύσεις του Μαΐου 2007. Και τις δύο φορές 
η ΕΕ επεσήµανε επίσης στη ρωσική πλευρά και ατοµικές περιπτώσεις. 
 
Κατόπιν αιτήµατος της Ρωσίας, η ΕΕ παρέσχε λεπτοµέρειες για τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορα 
κράτη µέλη της ΕΕ. 
 
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και της Ρωσίας όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε τις ειδικές 
διαδικασίες του ΟΗΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία 
µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και ιδιαιτέρως η εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Στο πλαίσιο της πολιτικής της να εµπλέκει ενεργά την κοινωνία των πολιτών στους διαλόγους για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ΕΕ συνεργάστηκε µε τις ΜΚΟ για την προετοιµασία των 
διαβουλεύσεων και πραγµατοποίησε συνεδρίαση µε ρωσικές και διεθνείς ΜΚΟ την προηγουµένη 
των διαβουλεύσεων και ενηµέρωσε τις ΜΚΟ για το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων. 
 
3.5.5. Συνοµιλίες εµπειρογνωµόνων ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα 
 
Η Προεδρία της ΕΕ και η Επιτροπή ΑΕ συµφώνησαν να πραγµατοποιήσουν µια πρώτη 
διερευνητική συνεδρίαση τον Σεπτέµβριο του 2007, εν όψει της καθιέρωσης του διαλόγου 
εµπειρογνωµόνων ΕΕ-ΑΕ για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σύνθεση Τρόϊκας, όπως 
συµφωνήθηκε στην έκτη σύνοδο υπουργικής τρόικας ΕΕ-Αφρικής το Μάιο του 2006 στη Βιέννη 
και επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία. Η συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων ΕΕ-ΑΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα θα είναι ευκαιρία για να αξιολογηθούν αµοιβαίως οι εξελίξεις στον τοµέα αυτό, θα 
συζητηθεί ο τρόπος εφαρµογής κοινών δεσµεύσεων και θα αυξηθεί ο συντονισµός ΕΕ-ΑΕ στα 
διεθνή φόρουµ, µεταξύ άλλων στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
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3.6. ∆ιαβουλεύσεις της τρόικας µε τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και 

τις υποψήφιες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
∆ιαβουλεύσεις της τρόικας µε τις ΗΠΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η ΕΕ και οι ΗΠΑ προέβησαν σε δύο διαβουλεύσεις 
για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι εταίροι συναντήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2006 στην 
Ουάσινγκτον και στις 2 Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες. Η πρώτη συνάντηση αποσκοπούσε  στην 
παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση υποστήριξης για προτεραιότητες κατά θέµα ή κατά χώρα, 
καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε κοινούς στόχους και πρωτοβουλίες. Κατά τις 
διαβουλεύσεις αυτές τέθηκαν τα θεµέλια για δηµιουργική και εποικοδοµητική συνεργασία στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών (ΓΣΗΕ). 
 
Κατά τη δεύτερη συνάντηση, η  ΕΕ και οι ΗΠΑ συζήτησαν κυρίως για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διάφορες χώρες, ιδίως σε εκείνες για τις οποίες ενδέχεται να εκδοθεί 
ψήφισµα στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων 
Εθνών, καθώς και για τις πολιτικές έναντι των εν λόγω χωρών. Εκτός αυτού, η ΕΕ και οι ΗΠΑ 
αντάλλαξαν πληροφορίες για τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις µε τρίτες χώρες σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Αµφότερα τα µέρη εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη µεταξύ τους συνεργασία 
µε στόχο τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά τις διαβουλεύσεις 
πραγµατοποιήθηκε επίσης λεπτοµερής ανταλλαγή απόψεων για διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη 
διαδικασία ανάπτυξης θεσµικών δοµών του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  Και οι δύο 
πλευρές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά µε δυνάµει υποψηφίους κατά την εκλογική διαδικασία 2007 
για το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Οι ΗΠΑ υπογράµµισαν ότι η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Σουδάν και τη Βιρµανία εξακολουθούν να αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες. 
 
Η ΕΕ εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη συνεχιζόµενη χρήση της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ· 
επίσης η ΕΕ επανέλαβε τη θέση της ότι όλα τα µέτρα που λαµβάνονται για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας πρέπει να συνάδουν µε το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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∆ιαβουλεύσεις της Τρόικας µε τον Καναδά 
 
Οι διαβουλεύσεις ΕΕ-Καναδά για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πραγµατοποιήθηκαν στις 19 
Σεπτεµβρίου 2006 και στις 19 Φεβρουαρίου 2007 στις Βρυξέλλες. Ο Καναδάς και η ΕΕ 
αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς και για διµερείς διαλόγους µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Και στις δύο συνεδριάσεις ο Καναδάς και η ΕΕ συζήτησαν τη σηµασία διατήρησης 
των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ και ανάδειξης της χρησιµότητας των εντολών κατά θέµα και 
κατά χώρα. Ο Καναδάς υπογράµµισε τη σηµασία που αποδίδει στην ενσωµάτωση της διάστασης 
του φύλου ως ζήτηµα προτεραιότητας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και επεσήµανε ότι θα 
υποβάλει συντόµως το εθνικό σχέδιο δράσης του για την απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών 1325 σχετικά µε τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. 
 
∆ιαβουλεύσεις της Τρόικας µε την Ιαπωνία 

 
Οι διαβουλεύσεις ΕΕ-Ιαπωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πραγµατοποιήθηκαν στις 
3 Οκτωβρίου 2006 και στις 16 Μαρτίου 2007 στη Γενεύη. Η Ιαπωνία και η ΕΕ αντάλλαξαν 
απόψεις για τις εξελίξεις στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη Γενική Συνέλευση 
καθώς και για διµερείς διαλόγους µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η Ιαπωνία 
παρέσχε λεπτοµερή στοιχεία για τις ενέργειές της ενόψει της επικύρωσης του Καταστατικού της 
Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. (Σηµ.: βλ. στο 4.7 δήλωση της ΕΕ για την επικύρωση 
του Καταστατικού της Ρώµης εκ µέρους της Ιαπωνίας). Η ΕΕ εξέφρασε ανησυχία για τη 
συνεχιζόµενη χρήση της θανατικής ποινής στην Ιαπωνία. 
 

∆ιαβουλεύσεις της Τρόικας µε τη Νέα Ζηλανδία 

 
Ο τρίτος γύρος των διαβουλεύσεων µε τη Νέα Ζηλανδία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2007 στις Βρυξέλλες. Η Νέα Ζηλανδία και η ΕΕ 
αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Νέα Ζηλανδία υπογράµµισε τη σηµασία που αποδίδει στην εξασφάλιση 
στενής συνεργασίας µε εταίρους στα διεθνή φόρουµ. Ενώ η Νέα Ζηλανδία εξέφρασε τις ανησυχίες 
της σχετικά µε το σχέδιο ∆ιακήρυξης για τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών, ταυτόχρονα 
τόνισε ότι στηρίζει τις πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ για την κατάργηση της θανατικής ποινής. 
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∆ιαβουλεύσεις της Τρόικας µε τις υποψήφιες χώρες 

 
Οι ετήσιες διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε τις υποψήφιες χώρες - Κροατία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και Τουρκία- πραγµατοποιήθηκαν στις 
20 Φεβρουαρίου 2007 στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ πληροφόρησε τις υποψήφιες χώρες σχετικά µε τις 
προτεραιότητες της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα σχετικά µε 
πρωτοβουλίες της ΕΕ σε επίπεδο ΟΗΕ, ζητώντας την υποστήριξή τους. Η Κροατία, η ΠΓ∆Μ και η 
Τουρκία έδωσαν στην ΕΕ πληροφορίες σχετικά µε τις γενικές πολιτικές τους στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
3.7. Ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες 
 
Από το 1995 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδιώκει να περιλαµβάνεται ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε όλες τις συµφωνίες που συνάπτει µε µη εκβιοµηχανισµένες χώρες, εξαιρουµένων 
των τοµεακών συµφωνιών. Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθιστά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα θέµα κοινού ενδιαφέροντος και µέρος του διαλόγου µεταξύ των µερών και χρησιµεύει 
ως βάση για την εφαρµογή θετικών µέτρων εξίσου µε τις άλλες βασικές διατάξεις της συµφωνίας. 
Σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ρήτρα 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα επιτρέπει στο ένα Μέρος της συµφωνίας να λαµβάνει περιοριστικά 
µέτρα κατά τα ου παραβιάζοντος Μέρους ανάλογα µε τη βαρύτητα των παραβιάσεων. Μεταξύ της 
1ης Ιουλίου 2006 και της 30ης Ιουνίου 2007 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν συνήψε νέες συµφωνίες 
που να περιλαµβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα1. 

                                                 
1 Επισκόπηση των συµφωνιών που περιλαµβάνουν ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

διατίθεται στη βάση δεδοµένων του Γραφείου Συνθηκών της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do. 
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Στο ψήφισµά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά µε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα ανά τον κόσµο το 2006, και για την πολιτική της ΕΕ στον τοµέα αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δέχθηκε µε ικανοποίηση ορισµένα µέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
βελτίωση της εφαρµογής των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως π.χ. τη σταδιακή 
επέκταση των υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε περισσότερες τρίτες χώρες. Στο 
ψήφισµα τονίζεται ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί µηχανισµός για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και να θεσπιστεί ένα κλιµακούµενο 
σύστηµα κυρώσεων για τις περιπτώσεις µη τήρησης της ρήτρας. Με το ψήφισµα καλείται η 
Επιτροπή να υποβάλει στρατηγικό πολιτικό σχέδιο µαζί µε συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία 
για τη συνολική αναθεώρηση της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Με το ψήφισµα 
παροτρύνονται επίσης το Συµβούλιο και η Επιτροπή να συµπεριλάβουν ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε όλες τις νέες τοµεακές συµφωνίες, όπως π.χ. οι εµπορικές συµφωνίες, προκειµένου 
να συµβάλλουν στην προαγωγή, την προστασία και την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Η ακριβής διατύπωση της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα διαφέρει ελαφρώς 
ανάλογα µε τη χώρα. Ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιλαµβάνεται για 
παράδειγµα στην ενδιάµεση συµφωνία για το εµπόριο, του 2004, µε το Τατζικιστάν και 
έχει ως εξής: 
 
Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών και ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, όπως ορίζεται ιδίως στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στο 
Χάρτη των Παρισίων για µια Νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονοµίας της αγοράς 
διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των µερών και συνιστούν ουσιώδες 
στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. 
 

 
3.8. ∆ραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη 

δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (EIDHR)1 
 
Οι εταίροι της EIDHR είναι κυρίως διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
χωρίς να αποκλείονται και διεθνείς διακυβερνητικοί φορείς µε ειδική εµπειρογνωµοσύνη. Η 
EIDHR χορηγεί βοήθεια ως συµπληρωµατικό αλλά ανεξάρτητο παγκόσµιο χρηµατοδοτικό µέσο, 
ενεργώντας χωρίς τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων και άλλων δηµόσιων αρχών των τρίτων 
χωρών. Το 2006 οι πόροι της ανήλθαν σε περισσότερα από 133 εκατοµµύρια ευρώ και έτσι 
κατόρθωσε να χρηµατοδοτήσει ένα ευρύ φάσµα σχεδίων και έργων σε 68 χώρες. Η EIDHR 
λειτούργησε στο πλαίσιο τεσσάρων παγκόσµιων εκστρατειών που καθόριζαν το θεµατικό πεδίο 
εφαρµογής της και τους τοµείς προτεραιότητας: (1) Προαγωγή της δικαιοσύνης και του κράτους 
δικαίου, (2) Προαγωγή της παιδείας περί τα ανθρώπινα δικαιώµατα, (3) Προαγωγή της 
δηµοκρατικής διαδικασίας, και (4) Προώθηση της ισότητας, της ανοχής και της ειρήνης. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
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∆ιεξάγονται δραστηριότητες σε επίπεδο χώρας, σε περιφερειακό και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 
διαχείριση των σχεδίων σε επίπεδο χώρας δυνάµει της EIDHR (µικρο-έργα, σχέδια µικρής 
εµβέλειας) ανατίθεται από τα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις αντίστοιχες 
αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες. 
 

Α. Προσδιορισµός, επιλογή και χρηµατοδότηση των έργων. 

 
Στο Παράρτηµα 1 περιέχεται επισκόπηση των έργων EIDHR που επελέγησαν για χρηµατοδότηση 
την περίοδο Ιουλίου 2006-Ιουνίου 2007. 
 
Όπως και κατά το παρελθόν, η επιλογή νέων έργων έγινε µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
 
1. Έργα που προσδιορίστηκαν µέσω γενικών προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων: 
 
Τέσσερις γενικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έγιναν το ∆εκέµβριο του 2005 και τον 
Ιανουάριο του 2006 µε συνολικό ποσό 74,6 εκατοµµ. ευρώ προερχόµενο από τους 
προϋπολογισµούς του 2005 και του 2006. Η Επιτροπή έλαβε 776 προτάσεις, εκ των οποίων στα 
124 πιο επιτυχή σχέδια κατακυρώθηκε σύµβαση επιχορήγησης τον Οκτώβριο - ∆εκέµβριο 2006. 
 
Οι τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων EIDHR (ή εκστρατείες) εστίαζαν στις 
ακόλουθες προτεραιότητες: 
1. Προαγωγή της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου 

Οµάδα 1: Η αποτελεσµατική λειτουργία του ∆Π∆ και άλλων διεθνών ποινικών 
δικαστηρίων καθώς και η αλληλεπίδρασή τους µε τα εθνικά συστήµατα 
δικαιοσύνης. 

Οµάδα 2: Η προοδευτικά περιορισµένη χρήση της θανατικής ποινής και η τελική 
οικουµενική της κατάργηση 

Οµάδα 3: Ενίσχυση του έργου των διεθνών µηχανισµών στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 

2. Προαγωγή της παιδείας περί τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

Οµάδα 1: Προαγωγή των δικαιωµάτων των περιθωριοποιηµένων ή ευάλωτων οµάδων 
Οµάδα 2: Πρόληψη των βασανιστηρίων 
Οµάδα 3: Αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων 
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3. Προαγωγή της δηµοκρατικής διαδικασίας 

Οµάδα 1: Υποστήριξη και ανάπτυξη των δηµοκρατικών εκλογικών διαδικασιών 
Οµάδα 2: Ενίσχυση της βάσης διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών και δηµοκρατικός 

λόγος µέσω της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι 
Οµάδα 3: Ενίσχυση της βάσης διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών και δηµοκρατικός 

λόγος µέσω της ελευθερίας της έκφρασης 

4. Προώθηση της ισότητας, της ανοχής και της ειρήνης 

Οµάδα 1: Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και προαγωγή των 
δικαιωµάτων των πληθυσµών που ανήκουν σε µειονότητες 

Οµάδα 2: Προαγωγή των δικαιωµάτων αυτοχθόνων πληθυσµών 

 
2. Έργα που επιλέχθηκαν µέσω ειδικών για κάθε χώρα προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων 
 
Από το 2002 έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα µικρο-έργα και σχέδια µικρής εµβέλειας ειδικά για κάθε 
χώρα, όπου τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων διαχειρίζονται οι αντιπροσωπείες της 
Επιτροπής. Το 2006 διατέθηκαν 30 εκατοµµύρια ευρώ για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
έγιναν από αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 50 χώρες, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% 
του συνόλου της κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται δυνάµει αυτού του προγράµµατος. Σκοπός 
των ειδικών ανά χώρα προσκλήσεων είναι να προσδιορίζονται σχέδια κατάλληλα για µικρότερης 
κλίµακας ενισχύσεις, ήτοι µεταξύ 10.000-100.000 ευρώ, και κατά κανόνα απευθύνονται µόνο σε 
οργανώσεις που έχουν την έδρα τους στη συγκεκριµένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, η EIDHR είναι 
σε θέση να παρέχει στήριξη στην τοπική κοινωνία των πολιτών και να καθορίζει µε ακρίβεια τις 
προτεραιότητες που έχουν σηµασία για κάθε χώρα όπου εφαρµόζονται αυτά τα σχέδια µικρής 
εµβέλειας. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ήταν να υπογραφούν περίπου 480 συµβάσεις 
επιχορήγησης για µικρο-έργα EIDHR το 2006. 
 
3. Έργα που επιλέχθηκαν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
 
Το 2006, επελέγησαν 20 έργα χωρίς πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, µε ενωσιακή 
συνεισφορά ύψους 13 εκατοµµυρίων ευρώ. Σηµαντικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν σε οργανισµούς 
όπως η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ και τα διεθνή δικαστήρια. Οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών (ΕΟΜ) που 
πραγµατοποιεί η ΕΕ αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία τα τελευταία χρόνια και το 2006 
αντιστοιχούσαν στο 25% των δράσεων EIDHR, δηλαδή 30 εκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν για  
ΕΟΜ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ΕΟΜ βλέπε το κεφάλαιο 4.10. 
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Το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 
Στο πλαίσιο της συνολικής µεταρρύθµισης των προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 2006, δηµιουργήθηκε ένα νέο ανεξάρτητο χρηµατοδοτικό µέσο, το 
(EIDHR). Η αντίστοιχη νοµική βάση1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. ∆ιαδεχόµενο το 
προηγούµενο EIDHR, το µέσο αυτό διαθέτει συνολικό ποσό 1.104 εκατοµµυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2007 ως 2013. Συµπληρώνει την κοινοτική βοήθεια που παρέχεται µέσω της διµερούς 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη και εδραίωση της δηµοκρατίας και 
του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών 
σε τρίτες χώρες. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για ανεξάρτητο µέσο, είναι δυνατόν να παρέχεται 
βοήθεια και σε περιπτώσεις όπου δεν υφίστανται δεσµοί αναπτυξιακής συνεργασίας µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
 
Η βοήθεια που παρέχεται δυνάµει του νέου EIDHR προορίζεται για τη στήριξη της κοινωνίας 
των πολιτών, µαζί µε τις οργανώσεις και τα φυσικά της πρόσωπα. Το γεγονός ότι θέτει στο 
επίκεντρο την εταιρική σχέση µε την κοινωνία των πολιτών, δίνει στο χρηµατοδοτικό µέσο τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του, ενώ συνεχίζει να στηρίζει το πολυµερές πλαίσιο για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και για την προαγωγή της 
δηµοκρατίας. Επιπλέον, το EIDHR αποτελεί τη βάση χρηµατοδότησης όλων των αποστολών 
παρατηρητών για τις εκλογές της ΕΕ, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό µέσο προώθησης των 
δηµοκρατικών διαδικασιών στις διάφορες χώρες. 
 

Αποτελώντας συνέχεια προηγούµενων EIDHR, οι γενικοί στόχοι του νέου EIDHR είναι οι εξής: 
 
- προώθηση του σεβασµού και της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 

θεµελιωδών ελευθεριών, όπως διακηρύσσονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, και προώθηση και εδραίωση της δηµοκρατίας και των δηµοκρατικών 
µεταρρυθµίσεων σε τρίτες χώρες, κυρίως µε την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, µε την παροχή στήριξης και αλληλεγγύης σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και θύµατα καταπίεσης ή εκµετάλλευσης καθώς και µε τη στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
της προαγωγής της δηµοκρατίας· 

 
- υποστήριξη και ενίσχυση του διεθνούς και περιφερειακού πλαισίου για την προστασία, την 

προαγωγή και την παρακολούθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την προώθηση της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου και την ενίσχυση του ενεργού ρόλου της κοινωνίας των 
πολιτών σε αυτά τα πλαίσια· 

 
- ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις εκλογικές διαδικασίες και αύξηση της αξιοπιστίας τους, 

ιδίως µέσω αποστολών παρατηρητών για τις εκλογές και µέσω της στήριξης τοπικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που συµµετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1. 
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Το πολυετές έγγραφο στρατηγικής EIDHR 2007-2010 στηρίζεται στην πρόθεση συνεργασίας µε 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προσφοράς έργου σε αυτές και µέσω αυτών. Σκοπός 

του είναι να υπεραµύνεται των θεµελιωδών ελευθεριών, οι οποίες αποτελούν τη βάση 

οποιασδήποτε δηµοκρατικής διαδικασίας, και να συµβάλλει ώστε η κοινωνία των πολιτών να 

καταστεί ουσιαστική δύναµη διαλόγου, δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων και προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συµπληρώνει τα νέα γεωγραφικά προγράµµατα 

βοήθειας και διαφέρει από αυτά, δεδοµένου ότι τα προγράµµατα αυτά εµπεριέχουν όλο και 

περισσότερο θέµατα δηµοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εστιάζοντας ωστόσο πρωτίστως 

στην ανάπτυξη δηµόσιων θεσµών και στις τοµεακές µεταρρυθµίσεις. 
 
Ως εκ τούτου, η στρατηγική αντίδρασης του EIDHR εστιάζει στα εξής θέµατα: 
 
- ενίσχυση του σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που 

αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και για 
κάθε πρόοδο προς την κατεύθυνση της δηµοκρατίας και της ουσιαστικής προστασίας όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε χώρες και περιφέρειες όπου οι ελευθερίες αυτές 
κινδυνεύουν περισσότερο· 

 
- ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, για τον ειρηνικό συµβιβασµό µεταξύ 
οµάδων µε συγκρουόµενα συµφέροντα και την εδραίωση της συµµετοχής στα κοινά και της 
πολιτικής εκπροσώπησης και για την ανάπτυξη της ίσης συµµετοχής ανδρών και γυναικών 
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, µέσω σχεδίων στήριξης ειδικών για κάθε 
χώρα· 

 
- υποστήριξη δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και για θέµατα δηµοκρατίας σε τοµείς 

που καλύπτονται από κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ, µεταξύ άλλων όσον αφορά τους 
διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και τη συµµετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις· 

 
Συµπληρώνοντας τα γεωγραφικά προγράµµατα, ο προγραµµατισµός του EIDHR δίνει επίσης 
προτεραιότητα στα εξής: 
 
- στήριξη και ενίσχυση του διεθνούς και περιφερειακού πλαισίου για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και την προώθηση της 
δηµοκρατίας· και 

 
- ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις δηµοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και αύξηση της 

αξιοπιστίας και της διαφάνειάς τους, ιδίως µέσω παρακολούθησης των εκλογών και 
ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών παρατηρητών για τις εκλογές. 

 
Το έγγραφο στρατηγικής EIDHR 2007-2010 θα εφαρµοστεί µε βάση ετήσια προγράµµατα 
δράσης. Στο πλαίσιο αυτών των ετήσιων προγραµµάτων δράσης, η Επιτροπή θα δηµοσιεύει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα απευθύνονται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους επιλέξιµους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις για δράσεις στο 
πλαίσιο των διαφόρων στόχων του εγγράφου στρατηγικής. 
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Β. Αξιολογήσεις 
Το EIDHR εξακολούθησε να αποτελεί αντικείµενο εντατικού ελέγχου και αξιολόγησης1. Πολλά 
από τα διδάγµατα που αντλήθηκαν οδήγησαν σε συγκεκριµένες βελτιώσεις όσον αφορά τον 
προγραµµατισµό και την εφαρµογή. Η προσοχή στράφηκε περισσότερο στις θεµατικές, 
προγραµµατικές και µεθοδολογικές αξιολογήσεις ενώ πριν κυριαρχούσαν οι αξιολογήσεις σχεδίων 
και έργων. Οι αξιολογήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα σχεδίων και έργων EIDHR και 
παρέχουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του αντικτύπου του. Η θεµατική αξιολόγηση των 
σχεδίων για την κατάργηση της θανατικής ποινής που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Νοεµβρίου 
2006 και Φεβρουαρίου 2007 κάλυψε όλα τα 28 σχέδια EIDHR από το 1998 (11.4 εκατοµµύρια 
ευρώ). Στόχος της αξιολόγησης αυτής ήταν να βελτιωθεί ο αντίκτυπος των σχεδίων της κοινωνίας 
των πολιτών που αποσκοπούν στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ενισχύοντας την ικανότητα 
της Επιτροπής να αξιοποιεί τα διδάγµατα που αντλεί από παρελθούσες και τρέχουσες επιχειρήσεις 
για το µελλοντικό σχεδιασµό, προγραµµατισµό και προσδιορισµό σχεδίων. Η αξιολόγηση κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι οι εταίροι της Επιτροπής που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των σχεδίων 
ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στα καθήκοντά τους και ότι η ΕΕ πρέπει να είναι πολλαπλώς περήφανη 
µετά από δεκαετή παροχή στήριξης και βοήθειας που υπερβαίνει τα 10 εκατοµµ. ευρώ. Στην 
έκθεση επισηµαίνεται ότι υπάρχει παγκοσµίως τάση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής 
και ότι η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Επισηµαίνεται επίσης ότι απαιτούνται βελτιώσεις όσον 
αφορά τη συνοχή και τη στρατηγική προσέγγιση των σχεδίων για την κατάργηση της θανατικής 
ποινής. Είναι πολύ πιθανό ότι καλοσχεδιασµένα και στοχοθετηµένα σχέδια θα έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο τα προσεχή έτη και θα ενισχύσουν θετικά τη φήµη της ΕΕ στην προσπάθεια για την 
κατάργηση της θανατικής ποινής. 
 

Η αξιολόγηση του ∆ικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών (ΣΠΣ) πραγµατοποιήθηκε από τον 
Ιανουάριο ως το Μάιο 2007 και κάλυψε επτά από τις οκτώ χρηµατοδοτούµενες από την ΕΚ ΣΠΣ, 
εξετάζοντας επίσης ορισµένες άλλες σχολές του δικτύου. Συνολικά, η κοινοτική χρηµατοδότηση 
για τις ΣΠΣ ανήλθε περίπου στα 2,1 εκατοµµύρια ευρώ από το 2002 και κάλυψε την Αλβανία, τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ). Το σχέδιο ΣΠΣ αναπτύχθηκε από το 
Συµβούλιο της Ευρώπης για να ανταποκριθεί στην πραγµατική ανάγκη εκπαίδευσης πολιτικών 
ηγετών εµφορούµενων από δηµοκρατικά ιδεώδη. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες άτοµα από την 
έναρξή του στη Μόσχα τη δεκαετία του 1990, παρέχοντας στους σπουδαστές µια γενική θεώρηση 
των δηµοκρατικών θεσµών, των εκλογικών διαδικασιών, της τοπικής δηµοκρατίας και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι γυναίκες αποτελούσαν σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων 
(περίπου 40%) . Η τελική έκθεση αξιολόγησης θα υποβληθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2007. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/documents_en.htm#evaluation. 
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Το 2007 πραγµατοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων και παρεµβάσεων της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στις Φιλιππίνες και την Καµπότζη. Τη διαχείριση ανέλαβαν οι δύο 
αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα περισσότερα από τα σχέδια που αξιολογήθηκαν ήταν σχέδια 
EIDHR. 
 
Επιπλέον, έχει ξεκινήσει µια ανάλυση όλων των σχεδίων και έργων EIDHR από το 2000 και 
εξής. Σκοπός της επιτελικής µελέτης είναι να δώσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των σχεδίων και 
έργων που στήριξε η EIDHR από το 2000 και του τρόπου µε τον οποίον θα µπορούσε να 
αξιολογηθεί η συνάφεια και ο αντίκτυπός της. 
 
Πέραν των ειδικών συστάσεων για κάθε πρόγραµµα ή σχέδιο, υπάρχουν ορισµένα γενικά ζητήµατα 

που επισηµαίνονται στις συστάσεις των περισσότερων αξιολογήσεων EIDHR, τα σηµαντικότερα εκ 

των οποίων είναι: (i) µεγαλύτερη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σχεδίων µε τους εταίρους που 

είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των σχεδίων, (ii) αυξηµένη ανταλλαγή πληροφοριών και 

διδαγµάτων µεταξύ των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των κεντρικών γραφείων στις 

Βρυξέλλες σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος, (iii) απαιτούµενος προγραµµατισµός και 

προϋπολογισµός για την παρακολούθηση του σχεδίου και τα συστήµατα αξιολόγησης στις 

κατευθυντήριες γραµµές για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, (iv) πιο συστηµατική 

παρακολούθηση που να συνδυάζει επισκέψεις έργων διαχειριστών της ΕΚ και επισκέψεις 

εξωτερικών συµβούλων, και (v) αυξηµένη και βελτιωµένη χρησιµοποίηση της προσέγγισης 

λογικού πλαισίου και της διαχείρισης κύκλων σχεδίων. Αυτά τα ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν 

κατά το δυνατόν κατά τη διάρκεια εφαρµογής του EIDHR. 

 

 

________________________ 
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4. Θεµατικά ζητήµατα 
4.1. Θανατική ποινή 
 
Κατά το διάστηµα που καλύπτει η παρούσα έκθεση, η ΕΕ συνέχισε ενεργά την πολιτική της κατά 
της θανατικής ποινής. Η ΕΕ αντιτίθεται στη θανατική ποινή σε όλες τις περιστάσεις και διατυπώνει 
συστηµατικά τη θέση της αυτή στα πλαίσια των σχέσεών της µε τρίτες χώρες. Η ΕΕ κρίνει ότι η 
κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη 
σταδιακή παγίωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τη θανατική 
ποινή (οι οποίες εγκρίθηκαν το 1998) αποτελούν τη βάση της δράσης της ΕΕ1. Οι κατευθυντήριες 
γραµµές παρέχουν κριτήρια για την πραγµατοποίηση διαβηµάτων και ορίζουν τις στοιχειώδεις 
προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή. Η ΕΕ ασκεί 
εξάλλου πιέσεις σε σχετικές περιπτώσεις για την εφαρµογή περιόδων αναστολής ως πρώτο βήµα 
προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. 
 
Γενικά διαβήµατα: η ΕΕ θίγει το ζήτηµα της θανατικής ποινής στα πλαίσια του διαλόγου της µε 
τρίτες χώρες. Τέτοια διαβήµατα πραγµατοποιούνται κυρίως για χώρες που η πολιτική τους έναντι 
της θανατικής ποινής είναι ρευστή, λόγου χάρη σε περίπτωση που είναι πιθανό να λήξει µια 
επίσηµη ή εκ των πραγµάτων αναστολή της θανατικής ποινής ή σε περίπτωση επαναφοράς της 
θανατικής ποινής µε νόµο. Οµοίως, µπορεί να γίνει διάβηµα ή δηµόσια δήλωση σε περιπτώσεις 
χωρών που λαµβάνουν µέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Μεµονωµένα διαβήµατα 
πραγµατοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει γνώση 
προσωπικών θανατικών καταδικών οι οποίες παραβιάζουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές. Βάσει 
των προδιαγραφών αυτών π.χ. δεν µπορεί να επιβληθεί θανατική ποινή σε άτοµα ηλικίας κάτω των 
18 ετών κατά το χρόνο διάπραξης του εγκλήµατος, σε εγκύους ή µητέρες µε βρέφη και σε 
διανοητικώς ανάπηρα άτοµα. 
 
Σε ποιες χώρες η ΕΕ πραγµατοποίησε διαβήµατα για τη θανατική ποινή; 
 
Γενικά διαβήµατα για τη θανατική ποινή πραγµατοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, το Μπαγκλαντές, τη 
Μπουρκίνα Φάσο, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, το Ιράκ, το Ιράν, την Ιαπωνία, την Ιορδανία, 
την Κένυα, το Κουβέιτ, την Κιργιζία, το Λίβανο, το Μαλάουι, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τη Ρωσική 
Οµοσπονδία, τη Νότια Κορέα, τη Σιέρρα Λεόνε, το Περού, την Τανζανία, την Ταϊβάν, το Τατζικιστάν, 
το Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, το Τουρκµενιστάν, την Ουγκάντα, τις ΗΠΑ και τη Ζάµπια. Μεµονωµένα 
διαβήµατα πραγµατοποιήθηκαν στην Κίνα, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη 
Σιγκαπούρη, το Σουδάν και τις ΗΠΑ. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/adp/guide_en.htm. 
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Επιπλέον, η ΕΕ προέβη σε ορισµένες δηµόσιες δηλώσεις για τη θανατική ποινή παγκοσµίως, όπως 
στα συµπεράσµατα της 22ας Ιανουαρίου 2007 µε τα οποία εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία της για 
τις θανατικές καταδίκες των βούλγαρων νοσηλευτών και του παλαιστίνιου γιατρού, καθώς και 
δήλωση στην τρίτη παγκόσµια διάσκεψη κατά της θανατικής ποινής που έλαβε χώρα στο Παρίσι 
στις 1-3 Φεβρουαρίου 2007. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2006, η ΕΕ ανέγνωσε για πρώτη φορά, κατά τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών, µια «∆ήλωση κατά της θανατικής ποινής» που υπέγραψαν 85 κράτη από όλες 
τις περιοχές. Αυτή η δήλωση παρέµεινε ανοιχτή προς υπογραφή και έχει πλέον υπογραφεί από 
95 κράτη µέλη του ΟΗΕ: 
 
Με ψηφίσµατα στις 1 Φεβρουαρίου και 26 Απριλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε 
την επιθυµία του να καταργηθεί σε όλη την υφήλιο η θανατική ποινή και κάλεσε την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της να ασκήσουν διπλωµατική και πολιτική δράση για την εφαρµογή αναστολής 
παγκοσµίως, ως πρώτο βήµα προς την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής. Το Συµβούλιο 
Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ αποφάσισε στις 18 Ιουνίου 2007 ότι η ΕΕ θα καταθέσει, στα πλαίσια 
διαπεριφερειακής συµµαχίας, σχέδιο απόφασης κατά της θανατικής ποινής κατά την 62η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών. Στις 19 Ιουνίου 2007 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε την 
οποία προτείνει να καθιερωθεί Ευρωπαϊκή Ηµέρα κατά της Θανατικής Ποινής, µε κοινή διακήρυξη 
της ΕΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα συµπίπτει µε την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Θανατικής Ποινής (10 Οκτωβρίου). (για τον κατάλογο των ευρωπαϊκών/ παγκόσµιων ηµερών στον 
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, βλ. παράρτηµα ΙΙ). 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για το 2006, πάνω από 1.591 άτοµα 
εκτελέστηκαν σε ολόκληρο τον κόσµο και τουλάχιστον 3.861 άτοµα καταδικάστηκαν σε θάνατο σε 
55 χώρες το 2006. Οι περισσότερες γνωστές εκτελέσεις πραγµατοποιήθηκαν στην Κίνα 
(τουλάχιστον 1.010 εκτελέσεις). Το Ιράν κατέλαβε τη δεύτερη θέση µε τουλάχιστον 177 εκτελέσεις 
και ακολουθούν το Πακιστάν µε 82, το Ιράκ και το Σουδάν µε τουλάχιστον 65 εκτελέσεις έκαστο 
και οι ΗΠΑ µε 53. 
 
Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι 46 από τα 47 κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης έχουν 
επικυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ευρωπαϊκή σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής. Περισσότερα από 10 χρόνια µετά την 
προσχώρησή της στο Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ρωσική Οµοσπονδία δεν έχει ακόµη επικυρώσει 
το Πρωτόκολλο αριθ. 6. Όσον αφορά το Πρωτόκολλο αριθ. 13 σχετικά µε την κατάργηση της 
θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις, ακόµη και σε καιρό πολέµου, 39 κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης το έχουν επικυρώσει έως τώρα, µεταξύ των οποίων 22 κράτη µέλη της 
ΕΕ.  Το υπέγραψαν πέντε ακόµη κράτη µέλη της ΕΕ. Από τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, µόνο το Αζερµπαϊτζάν και η Ρωσία δεν το έχουν υπογράψει. 
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Μεταξύ των θετικών εξελίξεων, το Κοινοβούλιο της Ρουάντας ψήφισε την κατάργηση της 
θανατικής ποινής στις 9 Ιουνίου 2007 (σηµείωση: η νοµοθετική διαδικασία οριστικοποιήθηκε στις 
24 Ιουλίου µε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος). Στην Κιργιζία, στις 27 Ιουνίου 2007 ο 
Πρόεδρος υπέγραψε νοµοθεσία τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα για την κατάργηση της 
θανατικής ποινής, κατόπιν της εφαρµογής περιόδου αναστολής από το 1998. 
 
Στο κεφάλαιο 3.8 περιέχονται πληροφορίες όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση των σχεδίων 
για την «κατάργηση της θανατικής ποινής» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη 
∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής 
στις ΗΠΑ. Αν και στις ΗΠΑ η θανατική ποινή αποτελεί ζήτηµα που εµπίπτει στη δικαιοδοσία των 
πολιτειών, κάποιες επίσης υποθέσεις φθάνουν στα οµοσπονδιακά δικαστήρια.  
 
Στις 26 Ιουνίου 2007, η ΕΕ διαβίβασε επιστολή amicus curiae στο Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ 
όσον αφορά τους αλλοδαπούς υπηκόους οι οποίοι δεν είχαν ενηµερωθεί ότι είχαν δικαίωµα να 
επικοινωνήσουν µε τους διπλωµατικούς εκπροσώπους τους ώστε να λάβουν νοµική συνδροµή (και να 
αποφύγουν εξ αρχής τη θανατική καταδίκη), στην υπόθεση θανατικής καταδίκης του Jose Medellin. 
Υποβλήθηκαν επίσης διαβήµατα σε πολιτειακές αρχές για πέντε µεµονωµένες περιπτώσεις θανατικής 
ποινής το 2007, εκ των οποίων δύο αφορούσαν άτοµα µε διανοητικές διαταραχές και τρεις 
αφορούσαν παραβίαση de facto αναστολής. ∆ύο σχέδια EIDHR έτυχαν υποστήριξης στις ΗΠΑ: 
 
(1) Ο αµερικανικός ∆ικηγορικός Σύλλογος (ΑΒΑ) διεξάγει µια φιλόδοξη αξιολόγηση διαφόρων 
πολιτειακών συστηµάτων για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ και συγκεντρώνει στοιχεία για τον τρόπο 
µε τον οποίον οι πολιτείες αυτές πληρούν ή δεν πληρούν στοιχειώδεις προδιαγραφές δικαιοσύνης και 
ορθότητας κατά τη διαδικασία. 
Έως τώρα οι ερευνητές έχουν εντοπίσει σοβαρά προβλήµατα σε όλες τις υπό εξέταση πολιτείες, όπως 
π.χ. η ανεπαρκής προστασία έναντι λανθασµένων καταδικαστικών αποφάσεων, η ανεπαρκής 
υπεράσπιση των κατηγορούµενων για εγκλήµατα που επισύρουν θανατική ποινή ή των ήδη 
καταδικασθέντων σε θάνατο, καθώς και σηµαντικές φυλετικές, γεωγραφικές και 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες.  
 
Έως τον Ιούλιο 2007 ο ∆ικηγορικός Σύλλογος είχε δηµοσιοποιήσει εκθέσεις για την Αλαµπάµα, την 
Αριζόνα, τη Φλόριδα, τη Γεωργία και το Τενεσή και έχει προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβριο η 
δηµοσιοποίηση δύο µελετών για τις πολιτείες του Οχάιο και της Πενσυλβάνια. Οι εκθέσεις αυτές 
καλύφθηκαν εκτενώς από τον τύπο µε πολύ θετικά σχόλια και προσέλκυσαν την προσοχή 
πολιτειακών κυβερνήσεων, δικηγορικών συλλόγων και δικηγόρων υπεράσπισης. 
 
Αυτό φάνηκε ιδιαιτέρως στην πολιτεία της Φλόριδα, όπου: 
– Όλες οι µεγάλες εφηµερίδες δηµοσίευσαν κύρια άρθρα υπέρ της έκθεσης και των 

συµπερασµάτων της· 
– ∆ιάφοροι δικηγόροι υπεράσπισης άρχισαν να βασίζονται στην έκθεση για να προσβάλλουν 

άδικες θανατικές καταδίκες στα δικαστήρια· 
– Ο δικηγορικός σύλλογος της Φλόριδα αποφάσισε να εντάξει στις προτεραιότητές του τη 

µεταρρύθµιση του συστήµατος θανατικής ποινής· 
– Η προϊσταµένη δικαστική αρχή του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Φλόριδα φάνηκε πρόθυµη να 

ανταποκριθεί στα συµπεράσµατα της έκθεσης µέσω της κανονιστικής διαδικασίας της. 
 
(2) Το Κέντρο Πληροφοριών για τις Θανατικές Ποινές (DPIC) επίσης έλαβε στήριξη EIDHR για 
πρόγραµµα εκπαίδευσης του κοινού, προβολής στα µέσα ενηµέρωσης και παροχής βοήθειας σε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ. Το DPIC έχει 
αναφερθεί και µνηµονευθεί σε περισσότερες από 1.500 ειδησεογραφικές καλύψεις από το 2004 και 
έχει παρουσιαστεί σε διάφορα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα στις ΗΠΑ. 
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4.2. Βασανιστήρια και άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας 

 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων τις οποίες ενέκρινε το 
Συµβούλιο τον Απρίλιο του 20011, η ΕΕ διατήρησε τον ηγετικό της ρόλο και συνέχισε την 
παγκόσµια δράση της κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών κακοποίησης, αναλαµβάνοντας 
πρωτοβουλίες σε διεθνή πλαίσια, διµερή διαβήµατα προς τρίτες χώρες και ουσιαστική υποστήριξη 
σχεδίων της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Στην 61η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, τα κράτη µέλη της ΕΕ 
συνυποστήριξαν ψήφισµα για τα βασανιστήρια και άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, το οποίο εγκρίθηκε συναινετικά2. Σε δηλώσεις της κατά τη 
σύνοδο της ΓΣΗΕ, η ΕΕ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και άλλων µορφών κακοποίησης και τόνισε ότι ανησυχεί για τη χρήση 
βασανιστηρίων σε αρκετές χώρες και περιοχές. Στην ετήσια δήλωσή της επ’ ευκαιρία της ∆ιεθνούς 
Ηµέρας για την υποστήριξη των θυµάτων βασανιστηρίων στις 26 Ιουνίου 2007, η ΕΕ υπογράµµισε 
ότι δίνει προτεραιότητα στην εξάλειψη των βασανιστηρίων παγκοσµίως και στην πλήρη 
αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων και επανέλαβε ότι καταδικάζει όλες τις πράξεις 
στόχος των οποίων είναι να νοµιµοποιούν ή να επιτρέπουν βασανιστήρια και άλλες µορφές 
κακοποίησης. Με την ευκαιρία της εικοστής επετείου από την έναρξη ισχύος της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείρισης ή τιµωρίας (UNCAT), η ΕΕ παρότρυνε επίσης τα κράτη που δεν είναι ακόµη 
συµβαλλόµενα µέρη να προσχωρήσουν το ταχύτερο στη Σύµβαση. ∆έχθηκε επίσης µε ικανοποίηση 
την επικύρωση το παρελθόν έτος του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης κατά των 
Βασανιστηρίων (OPCAT) από την Αρµενία, το Μπενίν, τη Βραζιλία, την Καµπότζη, το 
Λιχτενστάιν, τη Μολδαβία, τη Νέα Ζηλανδία, το Περού, τη Σενεγάλη, τη Σερβία και την Ουκρανία. 
Επί του παρόντος 57 κράτη έχουν υπογράψει και 34 είναι συµβαλλόµενα κράτη του OPCAT, µε 9 
κράτη µέλη της ΕΕ να είναι συµβαλλόµενα κράτη ενώ 11 κράτη µέλη το έχουν υπογράψει χωρίς να 
το έχουν επικυρώσει ή να έχουν προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο3. 
 

                                                 
1  http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/torture/guideline_en.htm 
2  Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ 61/153· 

http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/a_res_61_153.pdf. 
3 Βλ. http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/9_b.htm. 
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Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της κατά των βασανιστηρίων, η ΕΕ εξακολουθεί να 
διατυπώνει ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση βασανιστηρίων µέσω πολιτικού διαλόγου και 
διαβηµάτων σε τρίτες χώρες. Στις επαφές αυτές θίγονται τόσο ζητήµατα βασανιστηρίων και 
µεµονωµένες περιπτώσεις που αφορούν την εκάστοτε χώρα όσο και ευρύτερα ζητήµατα. Κατά την 
υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ εξακολούθησε να εφαρµόζει την πολιτική της σύµφωνα µε την οποία 
θίγει το ζήτηµα των βασανιστηρίων συστηµατικά µε όλες τις χώρες στο πλαίσιο του «σφαιρικού 
σχεδίου δράσης για την πρόληψη των βασανιστηρίων», µεταξύ άλλων, µέσω επτά γύρων 
διαβηµάτων σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Επίσης, η ΕΕ ασχολείται όλο και περισσότερο 
µε µεµονωµένες περιπτώσεις, µε περισσότερες από 20 παρεµβάσεις για τέτοιες περιπτώσεις κατά 
το παρελθόν έτος. Οι χώρες τις οποίες αφορούσαν οι παρεµβάσεις αυτές ήταν, µεταξύ άλλων, η 
Αλγερία, οι Μπαχάµες, το Μπαγκλαντές, η Αιθιοπία, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες και το 
Ουζµπεκιστάν. 
 
Σε ποιες χώρες η ΕΕ πραγµατοποίησε διαβήµατα για τα βασανιστήρια και τη σκληρή 
µεταχείριση; 
 
Αλβανία, Αργεντινή, Αρµενία, Αυστραλία, Αζερµπαϊτζάν, Μπαχάµες, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, 
Μπελίζε, Μπενίν, Μπουτάν, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπουρκίνα 
Φάσο, Καµπότζη, Καναδάς, Καµερούν, Χιλή, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Ακτή Ελεφαντοστού, 
Κούβα, Τζιµπουτί, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας, Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κογκό, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας, Γεωργία, Γκάνα, Γουατεµάλα, Γουϊνέα Μπισσάου, Αϊτή, Ονδούρα, Ιορδανία, 
Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Κιργιζία, ∆ηµοκρατία της Κορέας, Λίβανος, Λεσότο, Λιβερία, 
Μαλάουι, Μαλδίβες, Μάλι, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μογγολία, 
Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Νεπάλ, Νίγηρας, Παναµάς, Παραγουάη, Περού, 
Φιλιππίνες, Κατάρ, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σενεγάλη, 
Σερβία, Σιέρρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Σουδάν, Συρία, Σουαζιλάνδη, 
Τανζανία, Τυνησία, Τουρκµενιστάν, Ουγκάντα, Ουκρανία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Υεµένη και Ζάµπια. 
 
Για τη διευκόλυνση του ενηµερωµένου διαλόγου, η ΕΕ εξακολουθεί να εφαρµόζει σύστηµα 
τακτικών εµπιστευτικών εκθέσεων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταξύ άλλων όσον 
αφορά τα βασανιστήρια, από τους αρχηγούς των αποστολών της σε τρίτες χώρες, τους οποίους έχει 
εφοδιάσει µε κατάλογο σηµείων ελέγχου που έχει καταρτιστεί για να αποτελέσει µια σταθερή βάση 
για τη συζήτηση του θέµατος στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. 
 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 57 
 DG E HR   EL 

Ο ρόλος της εµπορίας εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για βασανιστήρια αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα 
για την ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ τη δεσµεύουν να εµποδίζει τη χρήση, την 
παραγωγή και την εµπορία εξοπλισµού που έχει σχεδιαστεί για βασανισµούς και άλλες µορφές 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί 
για την εκπλήρωση αυτής της δέσµευσης µε την έναρξη ισχύος στις 30 Ιουλίου 2006 του 
κανονισµού της ΕΚ για το εµπόριο αντικειµένων δυνάµενων να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση 
της θανατικής ποινής ή βασανιστηρίων (εφεξής ο κανονισµός)1 ο οποίος απαγορεύει την εισαγωγή 
και εξαγωγή εξοπλισµού µε µόνο πρακτικό σκοπό την εκτέλεση της θανατικής ποινής ή 
βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. 
Η εξαγωγή αντικειµένων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς υπόκειται 
επίσης σε αδειοδότηση εκ µέρους των αρχών των κρατών µελών της ΕΕ. Τα κράτη µέλη 
υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε δράσεις που συνδέονται µε τον 
κανονισµό. Η ΕΕ παρακινεί και άλλα κράτη να θεσπίσουν παρεµφερή νοµοθεσία. 
 
Η πρόληψη των βασανιστηρίων και η αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων αποτελεί 
µείζονα προτεραιότητα για χρηµατοδότηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη 
∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (EIDHR). 20,5 εκατοµµύρια ευρώ δεσµεύθηκαν για 
την υποστήριξη περίπου 40 σχεδίων ΜΚΟ παγκοσµίως στον εν λόγω τοµέα για την περίοδο 
2005-2006 στα πλαίσια της εκστρατείας της EIDHR «Προαγωγή της παιδείας περί τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα», καθιστώντας την EIDHR τη σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων και την αποκατάσταση των θυµάτων ανά την υφήλιο. Τα θέµατα που 
επελέγησαν για υποστήριξη στόχευαν στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ: λόγου χάρη, 
ευαισθητοποίηση για το OPCAT, έρευνα στον τοµέα της προµήθειας εξοπλισµού βασανιστηρίων 
και υποστήριξη της αποκατάστασης των θυµάτων βασανιστηρίων. Η στήριξη της αποκατάστασης 
θυµάτων βασανιστηρίων αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηµατοδότησης EIDHR στις προσπάθειες 
για την εξάλειψη των βασανιστηρίων. Παραδείγµατος χάριν, η EIDHR παρέχει επί του παρόντος 
στήριξη σε δραστηριότητες αποκατάστασης θυµάτων βασανιστηρίων σε 41 χώρες ανά την υφήλιο, 
στις οποίες περιλαµβάνονται και 20 κέντρα και δίκτυα αποκατάστασης θυµάτων σε 16 κράτη µέλη 
της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εµπόριο 

ορισµένων αντικειµένων δυναµένων να χρησιµοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για 
βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία (ΕΕ L 200, 
30 Ιουλίου 2005). 
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Η µακροχρόνια δέσµευση της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών κακοποίησης θα 
διατηρηθεί δυνάµει του νέου Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 44 εκατοµµυρίων ευρώ στις προσπάθειες για την 
εξάλειψη των βασανιστηρίων για την περίοδο 2007-2010 (11 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως). 
 
4.3. ∆ικαιώµατα του παιδιού 
 
Τα δικαιώµατα των παιδιών αποτελούν µέρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τα οποία η ΕΕ και τα 
κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να σέβονται δυνάµει διεθνών και ευρωπαϊκών πράξεων και 
δεσµεύσεων, κυρίως της Σύµβασης των ΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού (UNCRC) και των δύο 
Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της, των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΕΣΑ∆). Η ΕΕ αναγνώρισε ρητά τα δικαιώµατα 
των παιδιών στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και συγκεκριµένα στο άρθρο 24. 
 
Η Επιτροπή αναγνώρισε τα δικαιώµατα των παιδιών ως µια από τις βασικές προτεραιότητές της 
στην Ανακοίνωση για τους Στρατηγικούς Στόχους 2005-2009. Αυτή η προτεραιότητα 
αντικατοπτρίστηκε στην έκδοση, στις 4 Ιουλίου 2006, ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο 
«Σχετικά µε µια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού». Η ανακοίνωση 
σηµατοδοτεί τη δροµολόγηση από την Επιτροπή µακροπρόθεσµης στρατηγικής, η οποία θα 
εγγυάται ότι η ενωσιακή δράση προωθεί και διασφαλίζει ενεργά τα δικαιώµατα του παιδιού και θα 
στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών της ΕΕ στον τοµέα αυτό. 
 
Ένας από τους έξι στόχους της ανακοίνωσης ήταν η δηµιουργία δοµών και διαδικασιών για 
επίσηµες διαβουλεύσεις ΕΚ/ΕΕ σχετικά µε τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν τα 
δικαιώµατα των παιδιών. Μεταξύ των κύριων δράσεων του στόχου αυτού ήταν η δηµιουργία 
Φόρουµ της ΕΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε τη συµµετοχή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των δικαιωµάτων του παιδιού στην ΕΕ και παγκοσµίως. Η πρώτη 
συνάντηση του Φόρουµ έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007. Η ισχυρή δέσµευση που 
εκδήλωσαν οι συµµετέχοντες στην πρώτη συνάντηση αποτελεί θετική ένδειξη για µελλοντική 
συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους, συγκεκριµένα τα κράτη µέλη της ΕΕ, τους 
διαµεσολαβητές για τα παιδιά, οργανισµούς των ΗΕ, την κοινωνία των πολιτών, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική 
 
Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του ∆εκεµβρίου του 2005 σχετικά µε το νέο πλαίσιο εργασιών για 
τις πολιτικές στους τοµείς της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ 
αναφέρει την παιδική φτώχεια µεταξύ των σηµαντικότερων προτεραιοτήτων πολιτικής στις 
οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Την άνοιξη του 2006, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να µειωθεί 
γρήγορα και σε µεγάλο βαθµό η παιδική φτώχεια, δίνοντας σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες. Το 
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 επανέλαβε αυτό το µήνυµα και επί του παρόντος 
αναπτύσσονται ορισµένες δραστηριότητες για την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού των παιδιών εντός της ΕΕ. 
 
Η πολιτική ασύλου της ΕΕ περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωµάτων 
των παιδιών και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, το πρόγραµµα πλαίσιο για την 
αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών (2007 - 2013) στον τοµέα της δικαιοσύνης, 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, αντιµετωπίζει στα περισσότερα µέσα του (το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
για τους Πρόσφυγες, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και το Ταµείο 
Επιστροφών) άµεσα ή έµµεσα, την ευάλωτη κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. 
 
Η Επιτροπή εξετάζει τους πιθανούς κινδύνους για τα παιδιά από τις νέες τεχνολογίες. Στη 

συνάρτηση αυτή, η Επιτροπή θέσπισε πρόγραµµα 45 εκατοµµυρίων ευρώ (Safer Internet Plus 

2005-20081), ένας από τους στόχους του οποίου είναι η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 

εκµετάλλευση µέσω του ∆ιαδικτύου. Στις 22 Μαΐου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση «Προς 

την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά µε την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο»2 στην οποία περιλαµβάνονται διατάξεις για την προστασία των παιδιών από 

κινδύνους στο ∆ιαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης εν γένει. Η απόφαση της Επιτροπής 

της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για εναρµονισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς που αφορούν υπηρεσίες 

κοινωνικού ενδιαφέροντος καθόρισε έναν ειδικό ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης για τα εξαφανισµένα 

παιδιά. 

 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης Μαΐου 2005 σχετικά µε την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για 
προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραµµικών τεχνολογιών 
(ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 1). 

2 COM (2007) 267 τελικό. 
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Σηµειώθηκε επίσης πρόοδος όσον αφορά την ενεργό συµµετοχή των νέων στην κοινωνία. Ως 
συνέχεια της Λευκής Βίβλου µε τίτλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» (2001), η 
Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούλιο 2006 ανακοίνωση για την προώθηση στην Ευρώπη της ενεργού 
συµµετοχής των νέων στα κοινά1. Η ανακοίνωση θεσπίζει ουσιαστικό διάλογο µεταξύ των 
αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων, διαρθρωµένο από το τοπικό ως το ευρωπαϊκό 
επίπεδο µέσω τακτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων. Απτό παράδειγµα αυτού του διαλόγου µε 
τους νέους αποτελεί η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Νεολαίας που διοργανώθηκε για τρίτη φορά τον 
Ιούνιο του 2007. 
 
∆ικαιώµατα των παιδιών και διεύρυνση 
 
Τα δικαιώµατα των παιδιών εντάσσονται στα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων τα οποία πρέπει 
να σέβονται οι υποψήφιες χώρες ως αναπόσπαστο στοιχείο των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ’ όλη την ενταξιακή 
διαδικασία παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς την πρόοδο όλων των υποψηφίων χωρών στο θέµα 
αυτό και δηµοσίευε τα αποτελέσµατα στις γνώµες και τις ετήσιες εκθέσεις της. Η παρακολούθηση 
συνεχίζεται και όσον αφορά τις δυνάµει υποψήφιες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική 
 
Η ΕΕ εργάζεται δραστήρια για την προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών στα πλαίσια των 
Ηνωµένων Εθνών. Κατά την 61η Γενική Συνέλευση των ΗΕ, το τελικό αποτέλεσµα του ετήσιου 
ψηφίσµατος για τα δικαιώµατα του παιδιού, καθοδηγούµενο από την Οµάδα Λατινικής Αµερικής 
και Καραϊβικής (GRULAC), ήταν ικανοποιητικό από την άποψη του πρωτοφανούς αριθµού 
συνυποστηρικτών (120). Αποτέλεσε επίσης βάση για τη συνέχιση της συνολικής µελέτης σχετικά 
µε τη βία εις βάρος παιδιών, και δεν χρειάστηκε να τεθούν επί µέρους παράγραφοι σε πολλαπλές 
ψηφοφορίες όπως είχε γίνει τα προηγούµενα έτη. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Επιτροπή διοργάνωσε πολλές συνεδριάσεις µε βασικούς 
ενδιαφερόµενους όπως εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειµένου να εκπονηθεί ένα Σχέδιο 
∆ράσης για τα δικαιώµατα των παιδιών στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων - το έγγραφο 
αυτό είχε προαναγγελθεί στην ανακοίνωση 2006 της Επιτροπής. Το έγγραφο αναµένεται να 
εγκριθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2007. 
 

                                                 
1 COM (2006) 417 τελικό, 20.07.2006. Οι προτάσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση αυτή 

υιοθετήθηκαν από τα κράτη µέλη µε ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2006. 
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Παράλληλα, υπό την αιγίδα της γερµανικής Προεδρίας, η Οµάδα εργασίας «Ανθρώπινα 
δικαιώµατα» του Συµβουλίου (COHOM) άρχισε εργασίες για µια δέσµη νέων κατευθυντήριων 
γραµµών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώµατα των παιδιών. 
Εκτιµάται ότι οι ειδικές κατευθυντήριες γραµµές θα εντείνουν την πολιτική δράση της ΕΕ για την 
προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών. Οι κατευθυντήριες γραµµές αναµένεται να 
οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας. 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ ενίσχυσε τη δράση για την εφαρµογή των 
Κατευθυντηρίων Γραµµών της ΕΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις του 2003. Σύµφωνα 
µε αυτές, η ΕΕ δεσµεύεται να αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες συνέπειες της συµµετοχής παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, µεταξύ άλλων 
µέσω παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των αρχηγών αποστολών της ΕΕ, στρατιωτικών 
διοικητών και ειδικών εντεταλµένων της ΕΕ, διαβηµάτων, πολιτικού διαλόγου, πολυµερούς 
συνεργασίας και επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. 
 
Βάσει εκθέσεων των αρχηγών αποστολών στις 13 χώρες που έχουν προτεραιότητα1 όσον αφορά τα 
παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και βάσει άλλων σχετικών εγγράφων, η γερµανική Προεδρία 
εκπόνησε συγκεκριµένες στρατηγικές ανά χώρα για την εφαρµογή των κατευθυντήριων 
γραµµών του Συµβουλίου. Οι στρατηγικές αυτές εγκρίθηκαν από την COHOM στις 15 Ιουνίου 
2007 και θα χρησιµεύσουν αφενός στις µελλοντικές Προεδρίες της ΕΕ ως συµπληρωµατικό 
εργαλείο για το σχεδιασµό της δράσης της ΕΕ όσον αφορά τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, 
και αφετέρου στους αρχηγούς αποστολών στις οικείες χώρες ως πάγιες οδηγίες για την 
καθοδήγηση της µελλοντικής δράσης στον τοµέα αυτό. 
 
Επιπλέον, καταρτίστηκε γενικός κατάλογος των υφιστάµενων σχεδίων της ΕΕ που συνδέονται 
µε τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως στις 13 χώρες µε προτεραιότητα, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η ενωσιακή και διεθνής συνεργασία2.  
 
Το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης της ΕΕ για τα τρέχοντα σχέδια το 2007 ανήλθε περίπου σε 
226 εκατοµµύρια ευρώ. Με τον κατάλογο αυτόν ο οποίος θα ενηµερώνεται τακτικά από τη 
Γραµµατεία του Συµβουλίου, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της µια θεµατική βάση δεδοµένων για σχέδια 
που συνδέονται µε τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
συµπληρωµατικό εργαλείο για την περαιτέρω εναρµόνιση και καθοδήγηση της δράση της ΕΕ στον 
τοµέα αυτό. 
 

                                                 
1 Αφγανιστάν, Βιρµανία, Μπουρούντι, Κολοµβία, Ακτή Ελεφαντοστού, Λ∆Κ, Λιβερία, Νεπάλ, 

Φιλιππίνες, Σοµαλία, Σρι Λάνκα, Σουδάν και Ουγκάντα. 
2 Για σχέδια χρηµατοδοτούµενα από την ΕΚ, βλ. 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/ac/project_table0607.pdf. 
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Στις 5-6 Φεβρουαρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι διεθνής διάσκεψη, την οποία 
συνδιοργάνωσαν η UNICEF και η γαλλική κυβέρνηση, µε τίτλο «Ελευθερώστε τα παιδιά από τον 
πόλεµο». Αφετηρία της διάσκεψης ήταν η επανεξέταση των «αρχών και βέλτιστων πρακτικών του 
Κέιπ Τάουν σχετικά µε την πρόληψη της στρατολόγησης παιδιών στις ένοπλες δυνάµεις και µε την 
αποστράτευση και κοινωνική επανένταξη των ανήλικων στρατιωτών στην Αφρική», την οποία 
πραγµατοποίησε η UNICEF µε την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω της 
ECHO. Κατά τη διάσκεψη, πολιτική δήλωση γνωστή ως «∆εσµεύσεις του Παρισιού» εγκρίθηκε 
από αντιπροσώπους 58 κυβερνήσεων σε όλο τον κόσµο (συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων 
κρατών µελών της ΕΕ). 
 
Στην ίδια διάσκεψη εκδόθηκε πιο λεπτοµερές έγγραφο στο οποίο προσδιορίζεται ευρύ φάσµα 
αρχών που αφορούν την προστασία των παιδιών που συµµετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις, την 
αποδέσµευσή τους και την επιτυχή επανένταξή τους στην ειρηνική ζωή («αρχές και κατευθυντήριες 
γραµµές του Παρισιού σχετικά µε τα παιδιά που συµµετέχουν σε ένοπλες δυνάµεις ή σε ένοπλες 
οµάδες»). Για να στηρίξει περαιτέρω τις «αρχές του Παρισιού», η ΕΕ διεξήγε εκστρατεία 
πολιτικών διαβηµάτων σε 11 χώρες-στόχους της ΕΕ όσον αφορά τα παιδιά και τις ένοπλες 
συγκρούσεις, µε στόχο να τις ενθαρρύνει να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την εφαρµογή των 
αρχών σε εθνικό επίπεδο. 
 
Σηµαντικές αναφορές σε παιδιά πρώην πολεµιστές περιελήφθησαν στο κοινό έγγραφο γενικής 
έννοιας για τον αφοπλισµό, την αποστράτευση και την επανένταξη πρώην πολεµιστών σε τρίτες 
χώρες, το οποίο εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
∆εκέµβριο του 2006. Στο έγγραφο αναγνωρίζεται ότι τα προγράµµατα αφοπλισµού, 
αποστράτευσης και επανένταξης δεν πρέπει να καλύπτουν µόνο παιδιά που ήταν οπλισµένα αλλά 
και όσα συµµετείχαν σε ένοπλες οµάδες υπό οιαδήποτε ιδιότητα, π.χ. µάγειροι, αχθοφόροι, 
αγγελιοφόροι κλπ. Τα προγράµµατα αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης πρέπει επίσης 
να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια που στρατολογούνται/ απάγονται για σεξουαλικούς 
σκοπούς, εξαναγκασµό σε γάµο και οικιακή εργασία. 
 
Νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο (2007-2013) και παιδιά 
 
Ο στόχος 2 του νέου εγγράφου στρατηγικής EIDHR για την περίοδο 2007-2010 αφορά ιδιαίτερα τα 
δικαιώµατα των παιδιών. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, έµφαση θα δοθεί στην παροχή συνδροµής 
στην κοινωνία των πολιτών ώστε να αναπτύξει µεγαλύτερη συνοχή και να καταστεί µια ισχυρότερη 
δύναµη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προαγωγή της δηµοκρατίας. 
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα των δικαιωµάτων 
του παιδιού. 
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Στο πλαίσιο του θεµατικού προγράµµατος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό», η Επιτροπή θα 
διαθέσει σε µια επταετία 90 εκατοµµύρια ευρώ για δραστηριότητες που επικεντρώνονται ειδικά 
στα παιδιά και τους νέους στην εξωτερική δράση. Κεντρική ιδέα είναι να χρησιµοποιηθούν τα 
κεφάλαια αυτά «καταλυτικά», αντιµετωπίζοντας ζητήµατα όπως η παιδική εργασία, η εµπορία 
παιδιών, τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις και η βία εις βάρος παιδιών. Επιπλέον, τα κεφάλαια 
θα χρησιµοποιηθούν για να καταρτιστεί µια συνολική δέσµη µέσων για τα δικαιώµατα των παιδιών 
και για να ενισχυθούν οι δυνατότητες αποτελεσµατικότερης προαγωγής των δικαιωµάτων των 
παιδιών στην αναπτυξιακή συνεργασία και άλλες µορφές εξωτερικής δράσης. 
 
Παιδιά και HIV/AIDS 
 
Ορφανά και ευάλωτα παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV ή πάσχουν από AIDS 
διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στήριξε σθεναρά τις προσπάθειες της γερµανικής Προεδρίας της ΕΕ να εντάξει ως 
προτεραιότητες στο πολιτικό θεµατολόγιο τα ζητήµατα που αφορούν παιδιά και HIV/AIDS. Οι 
προσπάθειες αυτές οδήγησαν στην έγκριση «Συµπερασµάτων για το HIV/AIDS - Καινοφανή 
ζητήµατα σχετικά µε το HIV/AIDS» από το Συµβούλιο της ΕΕ τον Απρίλιο του 2007. Στα 
συµπεράσµατα, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν κατά 
προτεραιότητα: την ευάλωτη κατάσταση των παιδιών που έχουν προσβληθεί από τον ιό και ζουν µε 
το HIV/AIDS, παρέχοντας στήριξη στα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους και τα άτοµα που τα 
φροντίζουν, προωθώντας πολιτικές και προγράµµατα για το HIV/AIDS που να προσανατολίζονται 
στα παιδιά και εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη προστασία των παιδιών που έχουν µείνει ορφανά 
εξαιτίας του AIDS, µέσω νέων προσπαθειών για την ανάπτυξη θεραπευτικής αγωγής για τα παιδιά. 
 
Παιδική εργασία: Στρατηγική εταιρική σχέση µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) 
 
Τον Ιούλιο του 2004 η Επιτροπή υπέγραψε Στρατηγική Εταιρική Σχέση µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (∆ΟΕ), η οποία θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη της παιδικής εργασίας. Εν 
προκειµένω, κατά τη διάρκεια του 2005, η Επιτροπή συµφώνησε µε τους εταίρους ΑΚΕ 
πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση της παιδικής εργασίας από κοινού µε το ∆ιεθνές 
Πρόγραµµα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας (IPEC) της ∆ΟΕ. Το πρόγραµµα δράσης, 
συνολικού προϋπολογισµού 15 εκατοµµυρίων ευρώ, εστιάζει στην οικοδόµηση δυνατοτήτων, 
στοχοθετηµένες παρεµβάσεις και νοµικό πλαίσιο για την ενίσχυση της απελευθέρωσης των 
παιδιών από την παιδική εργασία και την ένταξή τους στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
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4.4. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η ενεργός κοινωνία των πολιτών και οι δραστήριοι υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της 
προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανά την υφήλιο. Προκειµένου να 
προβάλλει περισσότερο τη στήριξη που παρέχει στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και να ενισχύσει τις ενωσιακές δράσεις για τη στήριξή τους, το Συµβούλιο υιοθέτησε τον Ιούνιο 
του 2004 τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, όπου προσδιορίζονται πρακτικοί τρόποι µε τους οποίους η Ένωση θα µπορούσε να 
στηρίξει και να συνδράµει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που εργάζονται σε 
τρίτες χώρες. 
 
Στις κατευθυντήριες γραµµές καθίσταται σαφές ότι η ΕΕ στηρίζει τις αρχές που περιλαµβάνονται 
στη ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για το δικαίωµα και την ευθύνη των ατόµων, κοινωνικών 
οµάδων και φορέων ως προς την προαγωγή και προστασία οικουµενικά αναγνωρισµένων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών. Στις κατευθυντήριες γραµµές επισηµαίνεται 
ότι, αν και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων περιλαµβάνει συχνά κριτική 
των κυβερνητικών πολιτικών και δράσεων, οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να το εκλαµβάνουν 
αρνητικά. Η ανοχή απέναντι στην ανεξαρτησία της σκέψης και την ελεύθερη αντιπαράθεση ιδεών 
σχετικά µε τις κυβερνητικές πολιτικές και ενέργειες αποτελεί θεµελιώδη αρχή, και επίσης αποτελεί 
δοκιµασµένο τρόπο για να επιτευχθεί καλύτερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και θεµελιωδών ελευθεριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Στόχοι της εκστρατείας του 2006 υπέρ των υπερασπιστριών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

 

• ∆ιασφάλιση ότι οι γυναίκες απολαύουν εξίσου του δικαιώµατος υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και όλων των λοιπών δικαιωµάτων που τους αναγνωρίζονται από τη ∆ιακήρυξη 
των ΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και από όλες τις άλλες 
διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα· 

• Αντιµετώπιση των ιδιαίτερων κινδύνων που διατρέχουν οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων όταν αναλαµβάνουν σχετικό έργο· 

• Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των υπερασπιστριών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

• Συµβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων· 

• Αναγνώριση, προβολή και υποστήριξη της συµβολής των γυναικών στην οικοδόµηση και 
ενίσχυση της παιδείας περί τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Το δεύτερο εξάµηνο του 2006, η εκστρατεία υπέρ των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εξακολούθησε να δίνει έµφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσµευση των 
διπλωµατικών αποστολών της ΕΕ στον τοµέα αυτό. Η εκστρατεία διεξήχθη µε επιτυχία σε 62 
χώρες ανά την υφήλιο (βλ. πίνακα στη συνέχεια). 
 
Το 8ο ετήσιο Φόρουµ ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι το 
∆εκέµβριο του 2006 µε αντικείµενο την  «Ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
δηµοκρατίας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» εστίασε, σε ένα από τα σεµινάριά του, στις 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η διαδραστική και ζωηρή συζήτηση οδήγησε στο συµπέρασµα ότι απαιτείται προσέγγιση µε άξονα 
το φύλο κατά την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τους Υπερασπιστές των 
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. Επιπλέον, στο σεµινάριο προτάθηκε να ενισχυθεί η εκπαίδευση του 
προσωπικού των αποστολών της ΕΕ σχετικά µε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και τα συναφή θέµατα που αφορούν την ισότητα των φύλων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εκστρατεία για τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 

Συγκεκριµένες χώρες-στόχοι 
Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία , Αγκόλα, Αζερµπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Μπανγκλαντές, 

Λευκορωσία, Βραζιλία, Μπουρούντι, Τσαντ, Χιλή, Κίνα, Κολοµβία, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό, Ισηµερινός, Αίγυπτος, Ισηµερινή Γουϊνέα, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, 
Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ /Κατεχόµενα Εδάφη, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαµάικα, Λίβανος, Λιβερία, 

Λιβύη, Καζακστάν, Κένυα, Κιργιστάν, Μαλδίβες, Μαλαισία, Μεξικό, Μογγολία, 
Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαµβίκη, Βιρµανία /Μυανµάρ, Νεπάλ, Νιγηρία, Πακιστάν, 

Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Ρωσική Οµοσπονδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σιέρρα Λεόνε, 
Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, Τουρκµενιστάν, Ουγκάντα, Ουζµπεκιστάν, 

Βενεζουέλα, Βιετνάµ, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε 
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Το 2006 αναθεωρήθηκε από το Συµβούλιο η εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών για τους 
υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων και εγκρίθηκαν συµπεράσµατα τα οποία 
περιλάµβαναν εξήντα τέσσερις συστάσεις για την µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς αυτό το 
θέµα και την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών. Μεταξύ των πρακτικών µέτρων που θα 
πρέπει να λαµβάνονται από τις αποστολές περιλαµβάνονται η µετάφραση των κατευθυντήριων 
γραµµών στις τοπικές γλώσσες, η χάραξη τοπικών στρατηγικών για την προώθηση των 
κατευθυντήριων γραµµών, ο ορισµός σηµείου επαφής για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, η πρόσκληση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε συνεδριάσεις στις 
αποστολές και η από κοινού µαζί τους διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, η θέσπιση συστηµάτων εκ 
περιτροπής παρατήρησης δικών, οι επισκέψεις στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
αποµακρυσµένες περιοχές και η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στη θέση των υπερασπιστριών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Για την πρακτική εφαρµογή των συµπερασµάτων αυτών, οι αποστολές της ΕΕ σε όλο τον κόσµο 
εκλήθησαν να αναπτύξουν τοπικές στρατηγικές για την εφαρµογή των κατευθυντηρίων αυτών 
γραµµών. Κατά το πρώτο ήµισυ του 2007, το Συµβούλιο προέβη στην εξέταση 50 τοπικών 
στρατηγικών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι εργασίες συνεχίζονται. Οι τοπικές στρατηγικές 
έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενισχυθεί η στήριξη των υπερασπιστών 
ανθρώπινων δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων η βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές και η προώθηση δραστηριοτήτων προβολής 
για την καλύτερη θέσπιση και διατήρηση επαφών µε τους υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. Η ΕΕ ελπίζει ότι η ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για την προστασία των 
υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα σηµατοδοτήσει ένα νέο βήµα στην προσπάθεια 
εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να διεκπεραιώσουν το πολύτιµο 
έργο τους χωρίς εκφοβισµό. 

• ∆ιαβήµατα 

Από µία µελέτη για τις «επείγουσες» θεωρήσεις για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο προέκυψε ότι στα κράτη µέλη της ΕΕ δεν προβλέπονται ειδικές 
ρυθµίσεις που θα µπορούσαν να ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές, µε την εξαίρεση της Ισπανίας και 
της Ιρλανδίας που έχουν θεσπίσει εδικά καθεστώτα ή προγράµµατα για την έκδοση θεωρήσεων για 
τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωµάτων. Ωστόσο, όλα σχεδόν τα κράτη µέλη έχουν 
δυνατότητες έκδοσης «επειγουσών»  θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους ή παροχής ασύλου. 
Για τις βραχυπρόθεσµες θεωρήσεις, π.χ. για τη συµµετοχή σε διασκέψεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
εντός της ΕΕ, τα κράτη µέλη της ΕΕ που εφαρµόζουν το κεκτηµένο του Σένγκεν τηρούν τους 
οικείους κανόνες του Σένγκεν και αποφασίζουν για την έκδοση θεώρησης κατά περίπτωση. 
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Η ΕΕ δεσµεύεται να αναλάβει ατοµικές περιπτώσεις που προκαλούν ανησυχία σε διάφορα πολιτικά 
επίπεδα. Πιο πρόσφοροι τρόποι είναι οι διµερείς πολιτικοί διάλογοι, διάφορες µορφές διαλόγων 
περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων (βλ. κεφάλαιο 3.5) και διαβουλεύσεις, και διαβήµατα και δηλώσεις 
(βλ. κεφάλαιο 3.4). Από τον Ιούλιο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2007 η ΕΕ προέβη σε περισσότερα 
από 150 διαβήµατα και άλλες δράσεις κυρίως υπέρ υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
τρίτες χώρες. 

Η υποστήριξη, προστασία και βοήθεια των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
περιλαµβάνονται µεταξύ των βασικών στόχων του νέου χρηµατοδοτικού µέσου EIDHR 
(Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου), το οποίο άρχισε να 
ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Το έγγραφο στρατηγικής EIDHR για το διάστηµα 2007-2010 προβλέπει ειδική χρηµατοδότηση 
ύψους έως 16 εκατοµµυρίων ευρώ για την επόµενη τετραετία µε προορισµό σχέδια στο πλαίσιο της 
κοινωνίας των πολιτών υπέρ των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την έγκαιρη 
ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες προστασίας συγκεκριµένων προσώπων. 

4.5. ∆ικαιώµατα της γυναίκας και ισότητα των φύλων 

Η ΕΕ έχει µακρόχρονη δέσµευση για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, και διαδραµατίζει 
ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Από την 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες του 1995 στο 
Πεκίνο, η ΕΕ έχει επιδιώξει ενεργά την ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων και αναγκών των 
γυναικών σε όλες τις βασικές πολιτικές. Η διαδικασία ενισχύεται µε ειδικά µέτρα, προγράµµατα 
και σχέδια για την υποστήριξη της χειραφέτησης των γυναικών. 

Με την έγκριση του Χάρτη Πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών την 
1η Μαρτίου 2006, η Επιτροπή καθόρισε τις προτεραιότητες και το πλαίσιο δράσης της για την 
προαγωγή της ισότητας κατά το διάστηµα έως και το 2010, συνεχίζοντας έτσι το έργο της για την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και εξασφαλίζοντας ότι όλες οι πολιτικές της συµβάλλουν σε 
αυτό το στόχο. Συντάσσονται ετησίως αναλυτικές εκθέσεις παρακολούθησης. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 68 
 DG E HR   EL 

Εξελίξεις στην ΕΕ 

Το 2007 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για όλους. Η διάσταση του φύλου 
ενσωµατώνεται στις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης και της ικανότητας ανάλυσης στον τοµέα της 
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας µε τη θέσπιση συγκρίσιµων συστηµάτων στατιστικών στην 
Ευρώπη. Στις 7 Αυγούστου 2006 εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε στρατηγική ΕΕ για την ποσοτική 
εκτίµηση του εγκλήµατος και της ποινικής δικαιοσύνης1, η οποία εξετάζει την ανάπτυξη των 
στατιστικών από την άποψη της ισότητας των φύλων στους τοµείς της εµπορίας ανθρώπων (2007), 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (2008). Το Πρόγραµµα ∆άφνη III 
(2007-2013)2 εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2007 και θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των ΜΚΟ, των 
θεσµικών οργάνων και των αρχών για την εξάλειψη της βίας που έχει ως γνώµονα το φύλο. 

Η κοινοτική βάση δεδοµένων για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων συνέχισε το 2006 να εξασφαλίζει τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση των 
δεδοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τον Ιούνιο του 2006 το νοµοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων βελτιώθηκε σηµαντικά µε 
την έκδοση οδηγίας η οποία απλοποιεί και ενηµερώνει την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία για την 
ίση µεταχείριση γυναικών και ανδρών όσον αφορά την απασχόληση. Τον Οκτώβριο του 2006 η 
Επιτροπή άρχισε επίσηµες διαβουλεύσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε το πιθανό 
βάρος της κοινοτικής δράσης όσον αφορά τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής, ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής. 

Ο κανονισµός για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων εκδόθηκε 
τον ∆εκέµβριο του 2006. Το Ινστιτούτο µε έδρα το Βίλνιους θα παρέχει σηµαντική τεχνική στήριξη 
για την ανάπτυξη πολιτικών περί ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών. 

                                                 
1  «Ανάπτυξη πλήρους και συνεκτικής στρατηγικής ΕΕ για την ποσοτική εκτίµηση του 

εγκλήµατος και της ποινικής δικαιοσύνης: σχέδιο δράσης της ΕΕ 2006-2010». 
2  Απόφαση αριθ. 779/2007/ΕΚ, ΕΕ L 173, 3.7.2007, σ. 19-26. 
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Η ΕΕ και ο ΟΗΕ 

Η 51η συνεδρίαση της Επιτροπής για τη θέση της γυναίκας (26 Φεβρουαρίου - 9 Μαρτίου 
2007) εστίαζε στην εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων κατά των κοριτσιών. Η ΕΕ διαδραµάτισε 
σηµαντικό ρόλο στην προώθηση του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου σε αυτό το πλαίσιο και 
ειδικότερα στη σύνταξη των συµφωνηµένων συµπερασµάτων για την εξάλειψη των διακρίσεων και 
της βίας κατά των µικρών κοριτσιών. Στη δήλωσή της η ΕΕ τόνισε την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
πλήρης τήρηση των διεθνών κανόνων και δεσµεύσεων όσον αφορά τη βία κατά γυναικών και 
κοριτσιών. 

Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία 

Στις 8 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο «Ισότητα των Φύλων και 
Χειραφέτηση των Γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία», ως µέρος σειράς ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών πολιτικής που αποσκοπούν στο συντονισµό και την εναρµόνιση της αναπτυξιακής 
βοήθειας των κρατών µελών και της Επιτροπής. Κύριος στόχος του εγγράφου είναι η παροχή 
καθοδήγησης ως προς τους τρόπους προώθησης της ισότητας των φύλων µέσω των νέων 
διαδικασιών παροχής βοήθειας, και συγκεκριµένα µέσω της στήριξης του προϋπολογισµού. 
Ενισχύει τη διττή προσέγγιση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και των δράσεων µε 
γνώµονα το φύλο, παρέχει κατευθυντήριες γραµµές ως προς τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και προτείνει κατάλογο ειδικών δράσεων προτεραιότητας 
σε διάφορους τοµείς. 

Με βάση την ανακοίνωση αυτή, το Συµβούλιο ΕΕ των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης, της 
15η Μαΐου 2007, ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τα συµπεράσµατα αυτά δείχνουν τη συνεχιζόµενη 
και ενισχυµένη δέσµευση όλων των κρατών µελών της ΕΕ για την ένταξη της ισότητας των φύλων 
στην αναπτυξιακή συνεργασία. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 70 
 DG E HR   EL 

Πλαίσιο ∆ράσης της Κωνσταντινούπολης 

Για πρώτη φορά από τη δηµιουργία της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, οι ευρωµεσογειακοί 
εταίροι συνήλθαν σε ειδική Υπουργική ∆ιάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων («Ενίσχυση του 
ρόλου των γυναικών στην κοινωνία» ) στην Κωνσταντινούπολη στις 14-15 Νοεµβρίου 2006 και 
συµφώνησαν ως προς πλαίσιο δράσης για την προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων στην πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική σφαίρα καθώς και στο 
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών κατά την επόµενη πενταετία. Η εφαρµογή του πλαισίου δράσης 
της Κωνσταντινούπολης θα αξιολογείται ετησίως, καλύπτοντας τις 37 χώρες της ευρωµεσογειακής 
συνεργασίας και την Επιτροπή. Ένα περιφερειακό πρόγραµµα ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ που 
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης θα συµβάλει στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή των υπουργικών συµπερασµάτων της Κωνσταντινούπολης. 

Θεµατικά προγράµµατα και Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 
(EIDHR) (2007-2010) 

Το νέο θεµατικό πρόγραµµα «Επενδύοντας στους ανθρώπους»  περιέχει χωριστό δηµοσιονοµικό 
φάκελο (57 εκατοµµύρια ευρώ) για τη χρηµατοδότηση δράσεων της ΕΚ στον τοµέα της 
προώθησης της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Τα διαθέσιµα κεφάλαια 
θα κατανεµηθούν µέσω προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από επιλέξιµους οργανισµούς 
και µε άµεσες συµφωνίες µε επιλεγµένους εταίρους. Οι τοµείς προτεραιότητας θα περιλαµβάνουν 
την εφαρµογή διεθνών δεσµεύσεων σε επίπεδο χώρας, την οικοδόµηση ικανοτήτων γυναικείων 
ΜΚΟ και την ενίσχυση της στατιστικής ικανότητας των κυβερνήσεων προκειµένου να 
χρησιµοποιούν αναλυτικούς δείκτες και δεδοµένα για θέµατα φύλου. 

Το EIDHR συµπεριλαµβάνει την ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών ως ειδικό θέµα στο Στόχο 2 
«Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
και δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, στην υποστήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων και στην 
εδραίωση της πολιτικής συµµετοχής και εκπροσώπησης». 
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Εταιρική Σχέση ΕΚ/ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 

Τον Απρίλιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε 3ετή εταιρική σχέση µε την UNIFEM για 
την οικοδόµηση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων και για τη βελτίωση της απόδοσης ευθυνών 
για θέµατα ισότητας των φύλων. Η πρωτοβουλία χρησιµοποιεί περιφερειακές και εθνικές 
προσεγγίσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γυναίκες στο πλαίσιο της εδραίωσης της ειρήνης και στην 
εφαρµογή της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής θα αναληφθούν 
συγκεκριµένες δραστηριότητες σε 12 χώρες. Οι γνώσεις και τα στοιχεία που θα προέλθουν από τις 
δραστηριότητες σε αυτές τις χώρες θα χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση των λαών σε άλλες 
χώρες-εταίρους και παγκοσµίως µέσω πολυάριθµων µηχανισµών, όπως ειδική ιστοσελίδα και 
γραφείο ενηµέρωσης για θέµατα ισότητας φύλων. 

Σχέδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των γυναικών εκτός της ΕΕ 

Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί σχέδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω των µέσων 
εξωτερικής συνεργασίας της Κοινότητας - από αυτή την άποψη ιδιαίτερα σηµαντικό έχει 
αποδειχθεί το EIDHR. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, το 2006 το EIDHR εστίασε σε θέµατα 
όπως η ίση µεταχείριση των φύλων και η σωµατική ακεραιότητα των γυναικών, 
συµπεριλαµβανοµένων βλαβερών παραδοσιακών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασµός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και η βία µε βάση το φύλο σε ζώνες συγκρούσεων. Μεταξύ των 
θεµάτων αυτών, η Επιτροπή το 2006 επέλεξε για χρηµατοδότηση έργα στο Μπαγκλαντές, την 
Κολοµβία, την Αίγυπτο, την Αϊτή, την Ιορδανία, τη Ρωσία και τη Σοµαλία. Επιπλέον, επελέγησαν 
περιφερειακά σχέδια για χρηµατοδότηση για την περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
και για την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Ο συνολικός προϋπολογισµός των σχεδίων αυτών 
ανήλθε σε περίπου 6 εκατοµµύρια ευρώ. 

«θα επιδιώξουµε την αύξηση του αριθµού των γυναικών που εργάζονται επ’ αµοιβή, την µεγαλύτερη 
κοινωνική τους ένταξη και τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των γυναικών στην πόλη και στην 
ύπαιθρο. Τα µέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ράσης θα συµβάλουν στη δηµιουργία 
περισσότερων ίσων ευκαιριών και στην άρση των εµποδίων για την εργασία των γυναικών. Θα 
εξασφαλίσουν την ίση µεταχείριση των γυναικών στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και στις 
υγειονοµικές υπηρεσίες και την καλύτερη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση. Η πρόληψη των διακρίσεων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην παιδεία και η 
εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασής των στην επιστήµη και την τεχνολογία στα σχολεία αποτελεί 
επίσης ζωτική πτυχή της διαδικασία αυτής.»  

Benita Ferrero Waldner, Επίτροπος εξωτερικών Σχέσεων 
Ευρωµεσογειακή Υπουργική ∆ιάσκεψη, 
«Ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία»  
Κωνσταντινούπολη, 15 Νοεµβρίου 2006 
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4.6. Εµπορία ανθρώπων 

Το πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων παρέχεται από την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων - µία ολοκληρωµένη 
προσέγγιση»  (Οκτώβριος 2005)1, και το επακόλουθο σχέδιο δράσης της ΕΕ για βέλτιστες 
πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέµηση και την πρόληψη της εµπορίας 
ανθρώπων (∆εκέµβριος 2005), που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο2, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα της 
Χάγης για την Ενίσχυση της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της ∆ικαιοσύνης στην ΕΕ. Αµφότερα 
τα έγγραφα προτείνουν πολυτοµεακή αντιµετώπιση της εµπορίας, η οποία δεν περιορίζεται σε 
στρατηγικές επιβολής του νόµου αλλά περιλαµβάνει ευρύ φάσµα µέτρων πρόληψης και 
υποστήριξης των θυµάτων. Η στρατηγική βασίζεται σε προσέγγιση µε άξονα τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, µε επίκεντρο τα δικαιώµατα των θυµάτων και λαµβάνει υπόψη τις πρόσθετες 
προκλήσεις για ειδικές οµάδες όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και τα άτοµα τα οποία 
υφίστανται διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο, όπως είναι τα µέλη των µειονοτήτων και οι αυτόχθονες 
λαοί. 

Ο Χάρτης Πορείας της Επιτροπής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 3 όρισε την 
εξάλειψη της εµπορίας ανθρώπων ως τοµέα προτεραιότητας. Σε άλλο έγγραφο, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής του Ιουλίου 2006 «Προς µία στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού» 4 
περιγράφεται η δυσχερής θέση των παιδιών που πέφτουν θύµατα εµπορίας, και αναλαµβάνεται η 
δέσµευση να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ισχύουσες πολιτικές και να αναπτυχθούν καινούργιες. Το 
πρόσφατα ιδρυθέν Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού συµβάλλει επίσης στην 
ενίσχυση της δράσης της ΕΕ στον τοµέα της εµπορίας παιδιών. 

Η Επιτροπή έχει ετοιµάσει έκθεση5 σχετικά µε τα µέτρα των κρατών µελών προκειµένου να 
συµµορφωθούν µε την απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. 
Μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα κράτη µέλη διαθέτουν τώρα ειδικές διατάξεις ποινικού δικαίου οι 
οποίες προβλέπουν ότι η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και η παιδική πορνογραφία 
αποτελούν αξιόποινες πράξεις και προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 
ποινές. 

                                                 
1  COM(2005)514 τελικό. 
2  ΕΕ C 311, 9.12.2005, σ. 1. 
3  COM(2006)92 τελικό. 
4  COM(2006)367 τελικό. 
5  Η οποία θα εκδοθεί το φθινόπωρο του 2007. 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο υπήρξαν διάφορες πρωτοβουλίες µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων που θέτει η µετανάστευση, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την εµπορία 
ανθρώπων. Σηµαντικό βήµα υπήρξε η έγκριση του «Σχεδίου δράσης του Ουαγκαντούγκου για την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, ιδίως δε γυναικών και παιδιών»  κατά την Υπουργική 
∆ιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη στην Τρίπολη (22-23 Νοεµβρίου 
2006).Το εν λόγω σχέδιο δράσης τονίζει τη δέσµευση σε βασικές συµβάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και συγκαταλέγει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 
των διακρίσεων, µεταξύ των βασικών αιτίων που πρέπει να αντιµετωπισθούν. 

Η έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 
στην καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων στις διάφορες χώρες στις οποίες παρατηρείται αυτό το 
φαινόµενο. Σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης του 2005 η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την 
ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για την ποσοτική εκτίµηση του εγκλήµατος και της ποινικής 
δικαιοσύνης1 προβλέπει την ίδρυση πιλοτικών οµάδων οι οποίες θα εξετάσουν τη δυνατότητα 
θέσπισης κοινών κατευθυντηρίων γραµµών για τη συλλογή δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων 
συγκρίσιµων δεικτών στον τοµέα της εµπορίας ανθρώπων. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
εναρµονισµένων ορισµών και συναφών δεικτών προκειµένου να διευκολυνθεί η µεγαλύτερη 
συγκρισιµότητα των δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ στον υπό εξέταση τοµέα 
εγκλήµατος. Το αποτέλεσµα αυτού του πιλοτικού σχεδίου θα είναι διαθέσιµο κατά τα τέλη 
του 2007. 

∆ιάφορα σχέδια της ΕΕ είναι εν εξελίξει όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και της εκµετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, εντός της ΕΕ 
και σε τρίτες χώρες. Το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης «Πρόληψη και καταπολέµηση του 
εγκλήµατος» - ως µέρος του Γενικού Προγράµµατος «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών»  
(2007-2013) περιλαµβάνει πολιτική η οποία στρέφεται ειδικά κατά της εµπορίας. Επιπλέον θα 
διατεθούν κεφάλαια και δυνάµει άλλων γεωγραφικών και θεµατικών µέσων (όπως το Μέσο 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ή το Μέσο Σταθερότητας). Άλλα ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά για την καταπολέµηση της εµπορίας, όπως το ∆άφνη ΙΙΙ 
(2007-2013) που έχει ως ειδικό στόχο τη βία κατά των παιδιών, νέων, γυναικών και οµάδων 
που βρίσκονται σε κίνδυνο - και το Πρόγραµµα για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ιντερνέτ 
(2005-2008). 

                                                 
1  COM(2006)437 τελικό. 
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Η ανακήρυξη της 18ης Οκτωβρίου ως ετήσιας ηµέρας της ΕΕ κατά της εµπορίας αποτελεί 
σηµαντικό συµβολικό βήµα στην µακροχρόνια δέσµευση της ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, το οποίο αποσκοπεί στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως 
προς το φαινόµενο αυτό σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ανακήρυξη της πρώτης ηµέρας της ΕΕ κατά της 
εµπορίας τον Οκτώβριο του 2007 θα λάβει χώρα σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες και µε άλλες 
πρωτοβουλίες στα κράτη µέλη. 

Σχέδιο δράσης του Ουαγκαντούγκου για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, ιδίως 
δε γυναικών και παιδιών»  Τρίπολη 22-23 Νοεµβρίου 2006 - Γενικές αρχές  

• Η εµπορία ανθρώπων, εντός και µεταξύ κρατών, αποτελεί µάστιγα την οποία τα κράτη είναι 
αποφασισµένα να αντιµετωπίσουν. 

• Τα µέτρα για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να 
βασίζονται στο σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας 
των θυµάτων, και δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώµατα των θυµάτων της εµπορίας. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο Πρωτόκολλο των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη, 
καταστολή και τιµωρία της εµπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικόπαιδων. Το βέλτιστο συµφέρον 
του παιδιού, µεταξύ άλλων όπως έχει αναγνωρισθεί σε υπάρχουσες διεθνείς συµβάσεις, θα 
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη σε κάθε περίπτωση. 

• Η χειραφέτηση των γυναικών και κοριτσιών µέσω εθνικών πολιτικών αποτελεί σηµαντικό 
τµήµα της καταπολέµησης της εµπορίας. Κατά τη θέσπιση και εφαρµογή µέτρων για την 
πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να εφαρµόζεται προοπτική µε 
άξονα το φύλο. 

• Η ένδεια και η τρωτότητα, η άνιση κατανοµή του πλούτου, η ανεργία, οι ένοπλες συγκρούσεις, 
το ελλιπές σύστηµα επιβολής του νόµου, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η κακή 
διακυβέρνηση, οι κοινωνίες υπό πίεση καθώς και οι κοινωνίες του αποκλεισµού, η διαφθορά, η 
έλλειψη παιδείας και οι παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων συµπεριλαµβανοµένων των 
διακρίσεων, η αυξηµένη ζήτηση του εµπορίου του σεξ και του σεξουαλικού τουρισµού 
συγκαταλέγονται στα βασικά αίτια της εµπορίας ανθρώπων και πρέπει να αντιµετωπισθούν. 

4.7. Το ∆Π∆ και η καταπολέµηση της ατιµωρησίας  

Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να επιδιώξει την πρόληψη των εγκληµάτων που προκαλούν διεθνώς 
ανησυχία και τον τερµατισµό της ατιµωρησίας για τους δράστες των εγκληµάτων αυτών. Για το 
σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει επανειληµµένως εκφράσει ισχυρή πολιτική στήριξη για τη λειτουργία του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (∆Π∆), µεταξύ άλλων µε τη σύναψη, το 2006, µίας συµφωνίας 
συνεργασίας και βοήθειας ΕΕ -∆Π∆ και τη συνεχιζόµενη εφαρµογή της Κοινής Θέσης της ΕΕ του 
2003 και του Σχεδίου ∆ράσης ΕΕ του 2004 για το ∆Π∆. 
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Στόχος της Κοινής Θέσης1 είναι η υποστήριξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας του ∆Π∆ και η 
προώθηση της οικουµενικής υποστήριξης του ∆Π∆ µε την προαγωγή της ευρύτερης δυνατής 
συµµετοχής στο Καταστατικό της Ρώµης. Το άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Θέσης προβλέπει ότι: 

«η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προωθήσουν αυτή τη 
διεργασία, θέτοντας µεταξύ άλλων το ζήτηµα της ευρύτερης δυνατής επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή προσχώρησης στο Καταστατικό της Ρώµης και της εφαρµογής του καταστατικού, µε διαβήµατα και 
δηλώσεις, στις διαπραγµατεύσεις ή στον πολιτικό διάλογο µε τρίτα κράτη, µε οµάδες κρατών ή µε 
τους οικείους περιφερειακούς οργανισµούς, κατά περίπτωση.» 

Σύµφωνα µε την Κοινή Θέση της ΕΕ, το ∆Π∆ έχει περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη πολλών 
σηµαντικών διασκέψεων κορυφής και πολιτικών διαλόγων µε τρίτες χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου την οποία καλύπτει η παρούσα έκθεση. Και η ΕΕ έχει συνεχίσει τα διαβήµατα σε 
τρίτες χώρες για να ενθαρρύνει την επικύρωση του Καταστατικού της Ρώµης και της Συµφωνίας 
περί Προνοµίων και Ασυλιών, και για να αποτρέψει τα κράτη όπου δυνατόν από την υπογραφή 
διµερών συµφωνιών µη παράδοσης. Εν προκειµένω ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι το 
Μαυροβούνιο υπέγραψε διµερή συµφωνία µη παράδοσης µε τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2007 η 
οποία είναι ασυµβίβαστη µε την Κοινή Θέση και τις Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ. Για πρώτη 
φορά, ο επί µέρους τοµέας ∆Π∆ της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές 
∆ίκαιο πραγµατοποίησε συνεδρίαση µε τον John B. Bellinger III, Νοµικό Σύµβουλο του 
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2007 και 
αποτέλεσε χρήσιµη ευκαιρία για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ανταλλάξουν απόψεις για γενικότερα 
θέµατα που αφορούν το ∆Π∆, µεταξύ άλλων για το ζήτηµα των διµερών συµφωνιών µη 
παράδοσης. 

                                                 
1  2003/444/ΚΕΠΠΑ. 
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Σε ποιες χώρες προέβη η ΕΕ σε διαβήµατα για την προαγωγή της καθολικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώµης; 
Αγκόλα, Μπενίν, Καµερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντρική Αφρικανική ∆ηµοκρατία, Γουϊνέα 
Μπισσάου, Μαδαγασκάρη, Μοζαµβίκη, Σεϋχέλλες, Μπαχρέιν, Ιράν, Κουβέιτ, Μαρόκο, Υεµένη, 
Αφγανιστάν, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Νεπάλ, Φιλιππίνες, Βιετνάµ, Μπαχάµες, Βολιβία, 
Χιλή, Γουατεµάλα, Τζαµάικα, Νικαράγουα, Περού, Ελ Σαλβαδόρ, Αγ. Λουκία, Σουρινάµ, 
Αλβανία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκία, Τουρκµενιστάν, Ουκρανία. 

 

Το Σχέδιο ∆ράσης συµπληρώνει την Κοινή Θέση. Μεταξύ άλλων στόχων, θεσπίζει σύστηµα 
εθνικών σηµείων επαφής και σηµείο επαφής στους κόλπους των θεσµικών οργάνων της ΕΕ για το 
συντονισµό της πολιτικής της ΕΕ σχετικά µε το ∆Π∆. Ορίζει επίσης ότι: 

[Τ]ο ∆Π∆ θα πρέπει να ενταχθεί στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Στη συνάρτηση αυτήν, η επικύρωση 
και η εφαρµογή του Καταστατικού της Ρώµης θα πρέπει να θίγονται ως ζήτηµα ανθρώπινων 
δικαιωµάτων κατά τις διαπραγµατεύσεις συµφωνιών της ΕΕ µε τρίτες χώρες. 

Κατά συνέπεια, το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε την προσθήκη ρητρών για το 
∆Π∆ στα Σχέδια ∆ράσης Ευρωπαϊκής Γειτονίας µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, την Αίγυπτο, τη 
Γεωργία και το Λίβανο. Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγµατεύσεις για σχέδια ρητρών ∆Π∆ 
στο πλαίσιο των Συµφωνιών Συνεργασίας µε τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, τις 
Φιλιππίνες, το Μπρουνέι Νταρουσαλάµ, το Βιετνάµ και την Νότια Αφρική. Η Συµφωνία Εταιρικής 
Σχέσης /Συνεργασίας µε την Ινδονησία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2007, και 
αναµένεται να υπογραφεί από αµφότερα µέρη το φθινόπωρο του 2007. Περιέχει ρήτρα ∆Π∆ βάσει 
της οποίας η Ινδονησία δεσµεύεται να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώµης. ΟΙ 
διαπραγµατευτικές εντολές για συµφωνίες συνεργασίας µε τις ακόλουθες χώρες περιλαµβάνουν 
επίσης σχέδια ρητρών ∆Π∆: Ουκρανία, Ρωσική Οµοσπονδία, Κίνα, Ιράκ, Κοινότητα των Άνδεων 
(Βολιβία, Κολοµβία, Ισηµερινός και Περού) και Κεντρική Αµερική (Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, 
Γουατεµάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Παναµάς). Η αναθεωρηµένη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης 
του Κοτονού, η οποία περιλαµβάνει πλέον ρήτρα ∆Π∆, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 
25 Ιουνίου 2005 και βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης από τα κράτη µέλη. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 77 
 DG E HR   EL 

Η 104η επικύρωση του Καταστατικού της Ρώµης επήλθε κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 
περιόδου µε την προσχώρηση του Τσαντ τον Νοέµβριο του 2006. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο της 
Ιαπωνίας αποφάσισε τον Απρίλιο του 2007 τη θέσπιση νοµοθεσίας η οποία επιτρέπει στην Ιαπωνία 
να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώµης την 1η Οκτωβρίου 2007. Η ΕΕ διαδραµάτισε 
σηµαντικό ρόλο κατά την 5η Συνέλευση των κρατών µελών του ∆Π∆ στην επίτευξη συµφωνίας 
όσον αφορά την κλίµακα των εκτιµήσεων για τη συµβολή της Ιαπωνίας στον προϋπολογισµό του 
∆Π∆, η οποία ήταν καθοριστική για την απόφαση της Ιαπωνίας να επικυρώσει το καταστατικό. Η 
ΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επικύρωση του καταστατικού της Ρώµης από τόσο 
σηµαντική χώρα:1 

∆ήλωση της Προεδρίας της ΕΕ όσον αφορά την εκ µέρους της Ιαπωνίας επικύρωση του 
καταστατικού της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (27 Απριλίου 2007) 

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει τη ζωηρή της ικανοποίηση για την απόφαση του 
Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου. Η επικύρωση της Ιαπωνίας σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό νέο βήµα στις προσπάθειες 
της διεθνούς κοινότητας να καταπολεµήσει την ατιµωρησία για τα εγκλήµατα πολέµου, τα 
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία. Ελπίζουµε ότι η προσχώρηση της Ιαπωνίας 
θα ενθαρρύνει άλλες χώρες της Ασίας να εξετάσουν το ενδεχόµενο εκπροσώπησής τους στο 
∆ικαστήριο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει από µακρού την εκ µέρους της Ιαπωνίας επικύρωση του 
Καταστατικού της Ρώµης και είναι πεπεισµένη ότι θα είναι αξιόλογη η συµβολή της Ιαπωνίας στο 
έργο του ∆ικαστηρίου. 

Με την ευκαιρία αυτή η Προεδρία θα ήθελε να επαναλάβει τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην καθολικότητα και ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώµης και καλεί τα κράτη που δεν το 
έχουν ήδη πράξει να προσχωρήσουν στο Καταστατικό της Ρώµης το συντοµότερο. 

Άλλοι σταθµοί για το ∆Π∆ κατά την περίοδο την οποία καλύπτει η ανά χείρας έκθεση είναι η 
έκδοση ενταλµάτων για τη σύλληψη πέντε ηγετών του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου ( LRA) 
κατά τις αρχές του Ιουλίου 2006, η κίνηση διαδικασιών κατά του Thomas Lubanga Dyilo - πρώην 
ηγέτη πολιτοφυλακής στη βορειοανατολική περιοχή Ituri της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό - µε 
τις κατηγορίες της στρατολόγησης παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών και της χρησιµοποίησής των 
για την ενεργό συµµετοχή στις εχθροπραξίες, η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων από τον 
Εισαγγελέα το Φεβρουάριο του 2007 από τα οποία προκύπτει ότι ο Ahmad Muhammad Harun, 
πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Σουδάν και ο Ali Kushayb, ηγέτης της 
πολιτοφυλακής Janjaweed, διέπραξαν από κοινού εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και 
εγκλήµατα πολέµου κατά του άµαχου πληθυσµού στο Νταρφούρ µεταξύ Αυγούστου 2003 και 
Μαρτίου 2004, και η επακόλουθη έκδοση από το προδικαστικό τµήµα ενταλµάτων για τη σύλληψή 
τους, και η κίνηση, εκ µέρους του Εισαγγελέα, τον Μάιο του 2007, τέταρτης διερεύνησης 
εικαζοµένων εγκληµάτων τα οποία έλαβαν χώρα στο πλαίσιο ένοπλης σύγκρουσης µεταξύ της 
κυβέρνησης και ανταρτών στην Κεντρική Αφρικανική ∆ηµοκρατία µεταξύ 2002 και 2003. 

                                                 
1  Η Ιαπωνία κατέθεσε την πράξη επικύρωσης στις 17 Ιουλίου 2007. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 78 
 DG E HR   EL 

Κατά την περίοδο την οποία καλύπτει η παρούσα έκθεση, τα κράτη µέλη οργάνωσαν πολυάριθµες 
πρωτοβουλίες για το ∆Π∆, µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνεται η διοργάνωση διασκέψεων, 
σεµιναρίων και εκθέσεων στο Ελσίνκι, τη Χάγη, τη Σάνα’α, το Τόκυο, τη Σιέρρα Λεόνε, το 
Βουκουρέστι, το Αµπου Ντάµπι και το Νόττινγχαµ. Στη ∆ιάσκεψη του Τορίνου για τη ∆ιεθνή 
Ποινική ∆ικαιοσύνη η οποία έλαβε χώρα τον Μάιο του 2007 συµµετείχαν πολλοί φορείς υψηλού 
επιπέδου στον τοµέα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Η διάσκεψη εξέτασε την νοµιµότητα των 
διεθνών δικαστηρίων και άλλων µορφών ποινικής δικαιοσύνης διεθνούς χαρακτήρα, µέσω της 
ανάλυσης της νοµολογίας και πρακτικής τους, την ανάπτυξη διεθνούς ποινικού και δικονοµικού 
δικαίου, από την έκδοση του Καταστατικού της Ρώµης, τη ∆ιάσκεψη Αναθεώρησης του 
Καταστατικού της Ρώµης και τον ορισµό του εγκλήµατος της επίθεσης. Τον Ιούνιο του 2007, η 
∆ιάσκεψη της Νυρεµβέργης µε θέµα «Οικοδοµώντας το µέλλον µε θεµέλιο την ειρήνη και τη 
δικαιοσύνη»  σηµείωσε ότι η καταπολέµηση της ατιµωρησίας, η οποία επιστεγάστηκε µε το 
Καταστατικό της Ρώµης του ∆Π∆, µετέβαλε τα δεδοµένα για την επιδίωξη της ειρήνης και ότι 
διαµορφώνεται πλέον κανόνας του διεθνούς δικαίου σύµφωνα µε τον οποίον δεν είναι δυνατόν να 
χορηγείται αµνηστία για εγκλήµατα πολέµου, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. 
Επιπλέον, τα κράτη µέλη συνέχισαν να υποστηρίζουν και να συµβάλλουν στη «Μεταξύ των 
συνόδων συνεδρίαση της ειδικής οµάδας εργασίας σχετικά µε το έγκληµα της επίθεσης» (η τέταρτη 
σύνοδος της οποίας πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου την οποία καλύπτει η παρούσα έκθεση η Επιτροπή, µέσω του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (EIDHR), και τα κράτη µέλη 
συνέχισαν να χρηµατοδοτούν τις εργασίες του Συνασπισµού γα το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο και 
της οργάνωσης Βουλευτές για Παγκόσµια ∆ράση, οι προσπάθειες των οποίων είναι πολύ σηµαντικές 
για την προαγωγή της επικύρωσης και της εφαρµογής του Καταστατικού της Ρώµης και για την 
παρακολούθηση του έργου του ∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή εξακολούθησε να χρηµατοδοτεί το 
πρόγραµµα «Clerkship and Visiting Professionals»  του ∆Π∆. Τα κράτη µέλη εξακολούθησαν να 
χρηµατοδοτούν οργανώσεις όπως το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ποινικού ∆ικαίου και το Ινστιτούτο ∆ιεθνών 
Ποινικών Ερευνών. Τα κράτη µέλη συνεισέφεραν επίσης στο Ταµείο του ∆Π∆ για την 
αποκατάσταση των θυµάτων και στο Ταµείο για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, το οποίο βοηθά 
τις αντιπροσωπίες των λιγότερο προηγµένων χωρών να παρίστανται σε συνεδριάσεις της 
Συνέλευσης των κρατών µελών. 

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη παρείχαν επίσης πολιτική και οικονοµική στήριξη σε δικαστήρια 
ad hoc όπως το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για τη Ρουάντα, το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Ειδικό ∆ικαστήριο για τη Σιέρρα Λεόνε (το οποίο άρχισε τη δίκη του 
Charles Taylor στις 4 Ιουνίου 2007 και εξέδωσε την πρώτη του απόφαση στις 21 Ιουνίου 2007), και 
τα Έκτακτα Τµήµατα της ∆ικαστηρίων της Καµπότζης (ECCC), γνωστά και ως ∆ικαστήριο για 
τους Κόκκινους Χµερ. 
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4.8. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Τροµοκρατία 

Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής προστασίας 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών στην Ευρώπη και σε ευρύτερη κλίµακα 
στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Τα αποτελεσµατικά αντιτροµοκρατικά µέτρα 
και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων δεν είναι αλληλοσυγκρουόµενοι αλλά 
συµπληρωµατικοί και αµοιβαίως ενισχυόµενοι στόχοι. 

Η ΕΕ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις σε διάφορα φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών τη σηµασία της 
εξασφάλισης του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας. 
Η Προεδρία, µιλώντας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έναρξη της παγκόσµιας 
αντιτροµοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρατήρησε ότι η ΕΕ 
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιηµένη για το γεγονός ότι η Στρατηγική επιβεβαιώνει τη ζωτική σηµασία, 
για όλες τις συνιστώσες της στρατηγικής, της προώθησης και προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων για όλους και του κράτους δικαίου. Η Προεδρία υπογράµµισε ότι όλα τα 
αντιτροµοκρατικά µέτρα πρέπει οπωσδήποτε να συνάδουν προς το διεθνές δίκαιο. Σε δήλωση προς 
την έκτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2006 υπό το σηµείο Μέτρα 
για την εξάλειψη της διεθνούς τροµοκρατίας, η Προεδρία τόνισε ότι όλα τα αντιτροµοκρατικά µέτρα 
πρέπει να σέβονται το κράτος δικαίου και να συνάδουν προς το δίκαιο των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των προσφύγων. 

Η ΕΕ συζήτησε την ανάγκη τήρησης του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωµάτων κατά την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε πολλούς εταίρους. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι των κρατών µελών 
της ΕΕ και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ συνέχισαν το διάλογο µε το αµερικανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών σχετικά µε την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και το διεθνές δίκαιο, συζητώντας 
βελτιωµένους τρόπους διασφάλισης των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο πλαίσιο της 
καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής τον Απρίλιο του 2007, η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ συµφώνησαν: «Σύµφωνα µε τις κοινές µας αξίες, επιβεβαιώνουµε την µακρόχρονη δέσµευσή 
µας να εξασφαλίσουµε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας συνάδουν προς τις υποχρεώσεις µας δυνάµει του διεθνούς δικαίου 
συµπεριλαµβανοµένων του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωµάτων, του δικαίου των προσφύγων και 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Θα συνεχίσουµε και θα εµβαθύνουµε το διάλογό µας σχετικά 
µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου που είναι σηµαντικές για τον κοινό µας αγώνα κατά της 
τροµοκρατίας, διάλογο ο οποίος έχει συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων 
νοµικών πλαισίων µας και θα πρέπει να µας βοηθήσει να συνεργαστούµε για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας».1 

                                                 
1  ∆ήλωση Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΟΗΕ του 2007. 
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Τον ∆εκέµβριο του 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: «Το Συµβούλιο 
επαναλαµβάνει ότι το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωµάτων, το δίκαιο των προσφύγων και το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρούνται στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας. Το 
Συµβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την 
προστασία τους. Η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στην απόλυτη απαγόρευση βασανιστηρίων, 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης και τιµωρίας. Είναι ο άξονας που καθοδηγεί τις 
ενέργειές µας και βάσει του οποίου επισηµαίνουµε τις ανησυχίες µας σε τρίτες χώρες. Η ύπαρξη 
µυστικών εγκαταστάσεων κράτησης όπου κρατούνται άτοµα υπό συνθήκες νοµικού κενού δεν 
συνάδει µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων».1 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για την εικαζόµενη 
χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για τη µεταφορά και παράνοµη κράτηση ατόµων (βλ. 
επίσης Κεφάλαιο 2.3. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.) 

Αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών µε τα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών και τα µέλη 
των οικογενειών τους 

Στις 7 Ιουλίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Προπαρασκευαστική ∆ράση για τη 
χρηµατοδότηση σχεδίων κοινωνικής ή ψυχολογικής υποστήριξης των θυµάτων τροµοκρατικών 
ενεργειών και των µελών των οικογενειών τους προκειµένου να µπορέσουν να συνέλθουν από την 
εµπειρία τους. Η Προπαρασκευαστική ∆ράση παρέχει επίσης υποστήριξη για τη βελτίωση της 
παροχής νοµικής συνδροµής και νοµικών συµβουλών στα θύµατα και στις οικογένειές τους. Επίσης 
προβλέπει τη χρηµατοδότηση σχεδίων για την ενεργοποίηση του κοινού κατά της τροµοκρατίας 
υπό όλες της τις µορφές. Το 2006 διετέθη ποσό 1.800.000 ευρώ δυνάµει της Προπαρασκευαστικής 
∆ράσης για τη χρηµατοδότηση σχεδίων. 

Η 11η Μαρτίου σηµατοδοτεί την επέτειο των επιθέσεων της Μαδρίτης του 2004, της πιο αιµατηρής 
τροµοκρατικής επίθεσης στην Ευρώπη, και την «Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τα θύµατα της 
τροµοκρατίας». Είναι ηµέρα µνήµης, µία ευκαιρία για να εκφρασθεί η αλληλεγγύη µας µε όλα τα 
θύµατα τροµοκρατικών επιθέσεων: εκείνους που έχασαν τη ζωή τους ή που ακόµη φέρουν τα 
σωµατικά και ψυχολογικά τραύµατα της βίας αυτής, και µε τις οικογένειές τους. Η Ευρωπαϊκή 
Ηµέρα αποτελεί επίσης την ευκαιρία για την ευρωπαϊκή κοινωνία και τους θεσµούς της να 
µελετήσουν τρόπους για την αντιµετώπιση και την πρόληψη της τροµοκρατικής απειλής, και 
τρόπους για την καλύτερη προστασία όλων των πολιτών. 

                                                 
1 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, 11 ∆εκεµβρίου 2006. 
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4.9. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, η αυξανόµενη επιρροή µη κρατικών φορέων, όπως οι 
διακρατικές εταιρίες, θέτει βασικά ερωτήµατα σχετικά µε το ρόλο και τις ευθύνες των φορέων 
αυτών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Προσφάτως, το 
θέµα αυτό εµφανίζεται όλο και συχνότερα και έχει οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις ως προς τη 
σχέση µεταξύ ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επιχειρήσεων, η οποία ήδη αναφέρεται ρητά στη 
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων η οποία το 1984 καλούσε «κάθε άτοµο και 
κάθε όργανο της κοινωνίας» να επιδιώξει την προώθηση του σεβασµού των εν λόγω δικαιωµάτων 
και θεµελιωδών ελευθεριών. Η ΕΕ είχε σηµαντική συµµετοχή σε αυτή τη ζωτική συζήτηση και έχει 
υποστηρίξει διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τοµέα, κυρίως σε επίπεδο ΟΗΕ και σε σχέση µε 
την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η ΕΕ δεσµεύεται επίσης να εξασφαλίσει ότι 
η εµπορική της πολιτική έχει θετική επιρροή στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
παγκοσµίως συµβάλλοντας στην παροχή αξιοπρεπούς εργασίας και στη βιώσιµη ανάπτυξη, µεταξύ 
άλλων µέσω διµερών συµφωνιών εµπορίου. 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις εργασίες του κ. John 
Ruggie, Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ ως προς το θέµα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των διεθνικών εταιριών και άλλων εµπορικών επιχειρήσεων, ο 
οποίος, στις 9 Φεβρουαρίου 2007, κοινοποίησε την πρώτη του έκθεση στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Η έκθεση αυτή, η οποία συµπληρώθηκε από τέσσερις προσθήκες και πρόσθετη 
έκθεση µε τίτλο «Αξιολογήσεις αντίκτυπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επίλυση 
βασικών µεθοδολογικών ζητηµάτων», εξέτασε τα θέµατα της ευθύνης του κράτους να παρέχει 
προστασία, της εταιρικής ευθύνης και απόδοσης ευθυνών για διεθνή εγκλήµατα, της εταιρικής 
ευθύνης για άλλες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων δυνάµει του διεθνούς δικαίου, των 
απλών νοµοθετικών µηχανισµών και της αυτορρύθµισης. Η ΕΕ συµµετείχε ενεργά στο διαδραστικό 
διάλογο µε βάση την παρούσα έκθεση κατά την 4η σύνοδο του Συµβουλίου Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων στις 28-29 Μαρτίου 2007. 

Η ΕΕ έχει επιδιώξει να ενισχύσει τη διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης στις διµερείς εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις και να προωθήσει βασικά εργασιακά πρότυπα στις διµερείς συµφωνίες. Έχουν 
χρησιµοποιηθεί επίσης εµπορικά κίνητρα ως µέσο προαγωγής του σεβασµού των κυριοτέρων 
διεθνών ανθρώπινων /εργασιακών δικαιωµάτων, των αρχών περιβαλλοντικής προστασίας και 
διακυβέρνησης, ειδικότερα µέσω του «Γενικευµένου Συστήµατος Προτιµήσεων» της ΕΕ (GSP +). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να εργάζεται µε την κοινωνία των πολιτών και τον 
επιχειρηµατικό τοµέα µε σκοπό την προώθηση της Ατζέντας Αξιοπρεπούς Εργασίας διεθνώς 
(βλ. κεφάλαιο 4.11 Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα). 
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Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πραγµάτωση της εταιρικής σχέσης για τη µεγέθυνση 
και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης»1, η ΕΕ συνέχισε να προωθεί την ΕΚΕ διεθνώς µε σκοπό τη µέγιστη αξιοποίηση της 
συµβολής των επιχειρήσεων στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ. Η 
συνεργασία µεταξύ ∆ΟΕ και ΕΕ συνέβαλε επίσης στην προώθηση των κοινωνικών πτυχών της 
ατζέντας της ΕΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι και οι κυβερνήσεις επιδίωξαν τη σηµαντική 
ενίσχυση των προσπαθειών της ∆ΟΕ στον τοµέα της ΕΚΕ, µεταξύ άλλων στα πλαίσια των 
παγκόσµιων αλυσίδων εφοδιασµού. Η προώθηση βιώσιµων επιχειρήσεων ήταν ένα από τα 
3 θέµατα της ετήσιας διάσκεψης της ∆ΟΕ (Ιούνιος 2007). Η Επιτροπή χρηµατοδότησε µέσω του 
6ου προγράµµατος πλαισίου της το ερευνητικό σχέδιο RARE σχετικά µε τον αντίκτυπο της ΕΚΕ 
στη βιωσιµότητα («Ρητορεία και πραγµατικότητα - Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ευρώπη»), 
που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2007. 

Επιπλέον, η ΕΕ συνέβαλε στις εργασίες της Επιτροπής Επενδύσεων του ΟΟΣΑ. Η επιτροπή αυτή 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όσον αφορά την εφαρµογή του Μέσου Εκτίµησης Κινδύνου για 
τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις σε Ζώνες Ασθενούς ∆ιακυβέρνησης.2 Οι ζώνες ασθενούς 
διακυβέρνησης αποτελούν ζώνες µε µερικές από τις δυσχερέστερες επενδυτικές συνθήκες 
παγκοσµίως για τις διεθνείς συναλλαγές και ο κίνδυνος παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
αποτελεί πραγµατική πρόκληση στους τοµείς αυτούς. Το Μέσο εκτίµησης κινδύνου εξετάζει, 
µεταξύ άλλων, την ανάγκη τήρησης των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 
συναφείς προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση δυνάµεων ασφαλείας. 

4.10. ∆ηµοκρατία και Εκλογές 

Η προαγωγή της δηµοκρατίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας της ΕΕ. Η εδραίωση των δηµοκρατικών θεσµών και ο 
σεβασµός και η προαγωγή του κράτους δικαίου συνιστούν πρωταρχικούς στόχους της εταιρικής 
σχέσης της ΕΕ µε τρίτες χώρες. 

                                                 
1 Πραγµάτωση της εταιρικής σχέσης για τη µεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη 

πόλος αριστείας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (COM(2006)136 τελικό της 
22.03.2006. 

2  Το Μέσο εκτίµησης κινδύνου, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ στις 8 Ιουνίου 
2006, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf. 
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Η ΕΕ υποστηρίζει τη δηµοκρατία παγκοσµίως µέσω πληθώρας µέσων που συµπεριλαµβάνουν 
πολιτικό διάλογο µε χώρες εταίρους και εξωτερική βοήθεια, όπως ορίζεται λεπτοµερώς σε άλλα 
σηµεία της παρούσας έκθεσης. Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στις εκλογές, οι οποίες συνιστούν 
ακρογωνιαίο λίθο της οικοδόµησης της δηµοκρατίας. Παρέχει πληροφορίες ως προς την πολύ 
πρακτική συµβολή της ΕΕ στο µηχανισµό της δηµοκρατίας µέσω της παρακολούθησης εκλογών 
και άλλου είδους υποστήριξης των εκλογών. 

Οι εκλογές αποτελούν παράδειγµα ανθρώπινων δικαιωµάτων στην πράξη. Η δηµοκρατική εκλογική 
διαδικασία αποτελεί µέρος της θέσπισης συστήµατος κυβέρνησης το οποίο είναι ικανό να 
εξασφαλίσει το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, και, συνεπώς, να 
συµβάλει στην πρόληψη βίαιων συγκρούσεων. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η διαδικασία εκδηµοκρατισµού εκδηλώνεται σε πολλές χώρες µε τη 
διεξαγωγή πολυκοµµατικών εκλογών. Ωστόσο, οι εκλογές δεν παρέχουν ακόµη πάντοτε στους 
ανθρώπους πραγµατική δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των εκπροσώπων τους. Η δηµοκρατική 
µετάβαση αποτελεί ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία η οποία συνδέεται στενά µε τις εξελίξεις στους 
τοµές της κοινωνικής, της οικονοµικής και της πολιτιστικής πολιτικής καθώς και της πολιτικής 
ασφαλείας. Σε πολλές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις, τα όργανα διαχείρισης των εκλογών, τα 
πολιτικά κόµµατα και άλλες αρχές δεν διαθέτουν την απαιτούµενη πείρα ή γνώση για τη διεξαγωγή 
ή την εξασφάλιση πραγµατικών και αξιόπιστων εκλογών. Προκειµένου να υποστηριχθεί η 
διεξαγωγή εκλογών σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, η ΕΕ δεν παύει να 
παρέχει εκλογική βοήθεια σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Η παρακολούθηση εκλογών, ιδίως δε η µακροπρόθεσµη παρακολούθηση, όπως διεξάγεται στο 
πλαίσιο των Αποστολών παρακολούθησης των εκλογών (ΑΠΕ), παρέχει συγκεκριµένα τη 
δυνατότητα αξιολόγησης της εκλογικής διαδικασίας σύµφωνα µε τα διεθνή αυτά πρότυπα και τις 
βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή πραγµατικά δηµοκρατικών εκλογών. Τα διεθνή πρότυπα, τα 
οποία έχουν ορισθεί βάσει διεθνών και περιφερειακών νοµικών συνθηκών και πολιτικών 
δεσµεύσεων στις οποίες η υπό παρακολούθηση χώρα έχει συµφωνήσει να προσχωρήσει, 
συµπεριλαµβάνουν οικουµενικές αρχές που ισχύουν για τη διεξαγωγή των εκλογών, όπως οι 
θεµελιώδεις ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώµατα όπως περιγράφονται στην Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και στη διεθνή σύµβαση για τα αστικά και πολιτικά 
δικαιώµατα. 
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Υποστήριξη των εκλογών 

Η ΕΕ είναι ένας από τους κορυφαίους παράγοντες διεθνώς όσον αφορά την παροχή και τη 
χρηµατοδότηση εκλογικής υποστήριξης - η ακολουθούµενη προσέγγιση περιγράφεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2000 για την εκλογική συνδροµή και την παρακολούθηση των 
εκλογών1. Προσφάτως έχει παρατηρηθεί αύξηση της χρηµατοδότησης και του πολύπλοκου 
χαρακτήρα της παρεχόµενης υποστήριξης της εκλογικής συνδροµής. Υπάρχει σηµαντική 
συµπληρωµατικότητα µεταξύ των στόχων της εκλογικής συνδροµής και της παρακολούθησης των 
εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την εξασφάλιση µεγαλύτερης συνέργειας µεταξύ των 
δύο δραστηριοτήτων. Τόσο η αξιολόγηση των σχεδίων εκλογικής συνδροµής όσο και οι συστάσεις 
των ΑΠΕ της ΕΕ λαµβάνονται υπόψη για µελλοντικές παρεµβάσεις εκλογικής συνδροµής. Αυτή η 
διττή µορφή της εκλογικής υποστήριξης της ΕΕ συνιστά σηµαντική συµβολή στην προώθηση των 
στόχων διακυβέρνησης και ανάπτυξης. 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Εκλογών 

Από την ανακοίνωση του 2000, η οποία όριζε συνεκτική και αποτελεσµατική πολιτική για την 
παρακολούθηση των εκλογών, η συµµετοχή της ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα έχει αποκτήσει ακόµη πιο 
επαγγελµατικό χαρακτήρα και µεγαλύτερη προβολή2. 

Συνολικά, 57 ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέκα ειδικές αποστολές υποστήριξης έχουν 
αναπτυχθεί σε όλες τις ηπείρους, µε την εξαίρεση της περιοχής ΟΑΣΕ στην οποία το Γραφείο 
∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) έχει ηγετικό ρόλο. Με 
τις ΑΠΕ της ΕΕ και τις αποστολές ΟΑΣΕ/ODIHR οι οποίες χρησιµοποιούν την αυτή µεθοδολογία 
και παρεµφερή προσέγγιση για την αξιολόγηση εκλογικών διαδικασιών έχει θεσπιστεί de facto 
κατανοµή εργασίας µεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ όσον αφορά την παρακολούθηση των εκλογών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ΟΑΣΕ /ODIHR έχουν εγκρίνει τη 
∆ιακήρυξη Αρχών για τη ∆ιεθνή Παρακολούθηση των Εκλογών, και έχουν καθιερώσει αποδοτική 
συνεργασία τα τελευταία χρόνια.3 

                                                 
1  COM (2000) 191. 
2  Η Ανακοίνωση εγκρίθηκε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2001. 
3  ∆εν έχουν αναπτυχθεί νέες ΑΠΕ της ΕΕ στην Ευρώπη ή την Κεντρική Ασία δεδοµένου ότι σε 

αυτές τις περιοχές διεξάγεται επί του παρόντος αξιόπιστη παρακολούθηση εκλογών από το 
Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Οργανισµού για την 
Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ ODIHR) µε την υποστήριξη παρατηρητών 
αποσπασµένων από τα κράτη µέλη της ΕΕ, αντιπροσωπιών ευρωβουλευτών και, σε έκτακτες 
περιπτώσεις, µε την υποστήριξη της Επιτροπής µέσω του Μηχανισµού Ταχείας Αντίδρασης 
και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα της Ανθρώπου. 
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Οι σκοποί των ΑΠΕ της ΕΕ είναι: 

• αξιολόγηση του βαθµού συµµόρφωσης των διεξαγοµένων εκλογών µε τα διεθνή πρότυπα και 
τις βέλτιστες πρακτικές για δηµοκρατικές εκλογές 

• αποτροπή / µείωση της εκλογικής νοθείας και των εκλογικών παρατυπιών 

• αποτροπή / µείωση της βίας και του εκφοβισµού 

• ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτικών αντιπάλων, της κοινωνίας των πολιτών και του 
εκλογικού σώµατος προκειµένου να συµµετάσχουν στις εκλογές 

• παροχή άµεσης εικόνας ολόκληρου φάσµατος ζητηµάτων εκδηµοκρατισµού, όπως η 
ανεξαρτησία και οι επιδόσεις του δικαστικού κλάδου καθώς και ο γενικός σεβασµός των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

• έκδοση συστάσεων για τη βελτίωση του εκλογικού πλαισίου και του δηµοκρατικού 
περιβάλλοντος. 

Οι ΑΠΕ της ΕΕ αξιολογούν τις εκλογικές διαδικασίες βάσει διεθνών προτύπων για τη διεξαγωγή 
δηµοκρατικών εκλογών, τα οποία πηγάζουν από τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τα πολιτικά και 
αστικά δικαιώµατα που ορίζονται σε διεθνείς νοµικές πράξεις. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται 
κυρίως το δικαίωµα συµµετοχής στην κυβέρνηση µέσω: 

• περιοδικών εκλογών 

• πραγµατικών εκλογών 

• καθολικής ψηφοφορίας 

• ισότιµης ψηφοφορίας 

• του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι  

• του δικαιώµατος του εκλέγειν  

• του δικαιώµατος µυστικής ψηφοφορίας  

• της ελεύθερης έκφρασης της βούλησης των ψηφοφόρων  

Επιπλέον, τα διεθνή πρότυπα πηγάζουν από την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία κυκλοφορίας, το δικαίωµα 
απαλλαγής από τις διακρίσεις και το δικαίωµα αποτελεσµατικού ένδικου µέσου. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 86 
 DG E HR   EL 

Οι ΑΠΕ της ΕΕ αξιολογούν επίσης αν έχουν τηρηθεί ορισµένες βέλτιστες πρακτικές για τη 
δηµοκρατική διεξαγωγή των εκλογών όπως διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας, αµεροληψία 
κατά τη διαχείριση των εκλογών και κατά τη χρησιµοποίηση των κρατικών πόρων, ισότιµη 
πρόσβαση σε τυχόν µαζικά µέσα ενηµέρωσης και ισορροπηµένη κάλυψη των εκλογών από τα µέσα 
αυτά. 

Μεταξύ του Ιουλίου 2006 και του Ιουνίου 2007, 12 ΑΠΕ της ΕΕ και δύο αποστολές υποστήριξης 
των εκλογών αναπτύχθηκαν κυρίως µε τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα της Ανθρώπου (βλ. πίνακα παρακάτω). Όλες οι αποστολές 
προσεχώρησαν στις Αρχές για τις διεθνείς αποστολές παρακολούθησης των εκλογών οι οποίες 
διακηρύχθηκαν στον ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 20051. 

ΑΠΕ της ΕΕ 

Μεξικό 

Η ΑΠΕ της ΕΕ στο Μεξικό, υπό τον ευρωβουλευτή κ. Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, 
ανέπτυξε 75 παρατηρητές σε όλη τη χώρα για την παρακολούθηση των προεδρικών και 
βουλευτικών εκλογών της 2ας Ιουλίου 2006. Η ΑΠΕ της ΕΕ συνεπέρανε ότι οι εκλογές ήταν εν 
γένει ανταγωνιστικές και διαφανείς, δείχνοντας την προσήλωση των πολιτών του Μεξικού στην 
ενίσχυση και την εδραίωση της δηµοκρατίας. Η ΑΠΕ της ΕΕ εξέφρασε επίσης την εµπιστοσύνη 
της στις εκλογικές αρχές που ήταν αρµόδιες για την οργάνωση µίας εκλογικής διαδικασίας η οποία 
χαρακτηρίστηκε από υψηλά επίπεδα διαφάνειας, αµεροληψίας και επαγγελµατισµού σύµφωνα µε 
τα διεθνή πρότυπα για τη διεξαγωγή των δηµοκρατικών εκλογών. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf. 
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Βολιβία 

Μια ΑΠΕ της ΕΕ στη Βολιβία, υπό την ηγεσία της ευρωβουλευτού κας Monica Frassoni, ανέπτυξε 
άνω των 100 παρατηρητών σε όλη τη χώρα για την παρακολούθηση των εκλογών για την ανάδειξη 
της Συντακτικής Συνέλευσης και του δηµοψηφίσµατος για την περιφερειακή αυτονοµία της 
2ας Ιουλίου 2006. Οι εκλογές αυτές θεωρήθηκαν ευρέως ως ορόσηµο στη δηµοκρατική ανάπτυξη 
της χώρας και προλείαναν το έδαφος για εκτενείς αλλαγές στην ισορροπία της πολιτικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής εξουσίας οι οποίες συζητήθηκαν κατά το 2006-2007 στη Συντακτική 
Συνέλευση. Η ΑΠΕ της ΕΕ συνεπέρανε ότι η εκλογική διαδικασία ήταν σύµφωνη µε τα διεθνή 
πρότυπα και την εθνική νοµοθεσία, ιδίως στους τοµείς της ελευθερίας έκφρασης και της διαφανούς 
διαχείρισης των εκλογών. Εκφράσθηκε ικανοποίηση για την υψηλή συµµετοχή των ψηφοφόρων. 
Η ΑΠΕ παρατήρησε ορισµένες αδυναµίες, ιδίως όσον αφορά την ενηµέρωση του εκλογικού 
σώµατος σχετικά µε την εκλογική διαδικασία, την καταγραφή των ψηφοφόρων και τις διαδικασίες 
ψηφοφορίας. Ωστόσο, οι εν λόγω αδυναµίες δεν θεωρήθηκαν ικανές να επηρεάσουν τη συνολικά 
θετική αξιολόγηση. 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό 

Ο ευρωβουλευτής στρατηγός Philippe Morillon, ήταν ο κύριος παρατηρητής της ΑΠΕ της ΕΕ που 
αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση των προεδρικών, βουλευτικών και δηµοτικών εκλογών της 
29ης Ιουλίου και 31ης Οκτωβρίου 2006 στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Από την ανάπτυξη 
ΑΠΕ τον Νοέµβριο του 2005 για το δηµοψήφισµα επί του Συντάγµατος στις 18 ∆εκεµβρίου 2005, 
η ΑΠΕ της ΕΕ συµπλήρωσε 14 µήνες σχεδόν αδιάλειπτης παραµονής στη χώρα µέχρι τις 
15 ∆εκεµβρίου 2006. Με αυτό τον τρόπο η ΑΠΕ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει διεξοδικά 
τις διάφορες πτυχές της εκλογικής διαδικασίας, µεταξύ άλλων την κρίσιµη διαδικασία καταγραφής 
των αποτελεσµάτων. Η ΑΠΕ ήταν όχι απλώς η µεγαλύτερης διάρκειας αλλά και η µεγαλύτερη σε 
µέγεθος αποστολή παρακολούθησης εκλογών που έχει αναπτυχθεί µέχρι στιγµής από την ΕΕ 
(300 παρατηρητές κατά τις ηµέρες διεξαγωγής των εκλογών συµπεριλαµβανοµένης αντιπροσωπίας 
παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον ευρωβουλευτή κ. Jürgen Schröder). 

Στην τελική της έκθεση η αποστολή επισήµανε την προσήλωση που επέδειξαν οι ψηφοφόροι του 
Κονγκό στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού η οποία εκδηλώθηκε µε την αθρόα και ειρηνική τους 
προσέλευση στις εκλογές καθώς και µε την οµαλή και κατάλληλη διαχείριση της εκλογικής 
διαδικασίας από την εθνική ανεξάρτητη επιτροπή εκλογών, µε την υποστήριξη της Αποστολής των 
Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (MONUC) και µε την παροχή άλλης 
διεθνούς συνδροµής συγχρηµατοδοτούµενης από την ΕΕ, υπερβαίνοντας σηµαντικά υλικοτεχνικά 
και λειτουργικά εµπόδια. 
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Ενώ η ίδια η διεξαγωγή των εκλογών έγινε ήρεµα και οµαλά, η προ- και µετεκλογική περίοδος 
αντιθέτως αµαυρώθηκε από επεισόδια εκφοβισµού και τοπικά κρούσµατα βίας. Ως εκ τούτου, 
εθίγησαν βασικά διεθνή πρότυπα όπως η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η 
ελευθερία κυκλοφορίας καθώς και η ισότιµη πρόσβαση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Εν όψει 
µελλοντικών εκλογικών διαδικασιών η ΑΠΕ έχει εισηγηθεί µεταξύ άλλων τη ρύθµιση της 
χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και της προεκλογικής εκστρατείας και την καθιέρωση 
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής των µέσων ενηµέρωσης. 

Υεµένη 

Η ΑΠΕ της ΕΕ, υπό την ευρωβουλευτή Βαρώνη Nicholson of Winterbourne, αναπτύχθηκε από τις 
11 Αυγούστου έως τις 11 Οκτωβρίου για την παρακολούθηση των προεδρικών και τοπικών 
εκλογών της 20ής Σεπτεµβρίου 2006. 

Η ΑΠΕ της ΕΕ συνεπέρανε ότι κατά τις προεδρικές και τοπικές εκλογές του 2006 στην Υεµένη 
έγινε ανοικτή εκλογική αναµέτρηση, πράγµα το οποίο αποτελεί σηµαντική εξέλιξη στην περιοχή. 
Συνεπέρανε περαιτέρω ότι οι εκλογές αποτελούν ορόσηµο στη δηµοκρατική ανάπτυξη της 
Υεµένης. Εν τούτοις οι εκλογές αποκάλυψαν επίσης µία σειρά σοβαρών αδυναµιών στη 
µετεκλογική περίδο και διοικητικές δοµές που υπονόµευαν βασικές πτυχές της δηµοκρατικής 
διαδικασίας όσον αφορά µεταξύ άλλων τη µη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων και αδιαφανείς 
διαδικασίες καταγραφής καθώς και την παράνοµη χρήση κρατικών πόρων για εκλογικούς σκοπούς. 
Άλλη αρνητική πτυχή ήταν η σοβαρή απουσία γυναικών τόσο ως υποψηφίων όσο και ως 
ψηφοφόρων, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των γυναικών από την πλήρη συµµετοχή στη 
δηµοκρατική διαδικασία. 

Ζάµπια 

Η ΑΠΕ της ΕΕ υπό την ευρωβουλευτή κα Annemie Neyts-Uyttebroek αναπτύχθηκε από τις 
5 Σεπτεµβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2006 για την παρακολούθηση των προεδρικών, βουλευτικών 
και τοπικών εκλογών της 28ης Σεπτεµβρίου 2006. 

Η ΑΠΕ της ΕΕ συνεπέρανε ότι καίτοι η διαχείριση των εκλογών ήταν εν γένει ικανοποιητική, η 
διεξαγωγή τους ως επί το πλείστον ειρηνική και οι ψηφοφόροι είχαν δυνατότητα επιλογής από ευρύ 
φάσµα υποψηφίων σε µία γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία, οι διαδικασίες καταµέτρησης, 
καταγραφής και ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων προσέκρουσαν σε πολυάριθµα προβλήµατα. 
Αυτό συνέβαλε στη µείωση της εµπιστοσύνης µεταξύ ορισµένων παραγόντων κατά τα τελικά 
στάδια των εκλογών. 
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Νικαράγουα 

Στην Νικαράγουα αναπτύχθηκε ΑΠΕ της ΕΕ υπό τον ευρωβουλευτή κ. Claudio Fava, για την 
παρακολούθηση των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 5ης Νοεµβρίου 2006. Με την ΑΠΕ 
συνέπραξε αντιπροσωπία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον ευρωβουλευτή 
κ. Emilio Menendez del Valle. 

Η ανάδυση πολιτικών δυνάµεων οι οποίες παρείχαν ευρύτερο φάσµα επιλογών στο εκλογικό σώµα 
ήταν ο λόγος για τον οποίο οι εκλογές αυτές ήταν οι πιο σηµαντικές που έχουν διεξαχθεί στη 
Νικαράγουα από το 1990. Στην τελική της έκθεση η Αποστολή συνεπέρανε ότι οι εκλογές ήταν 
ειρηνικές, ανταγωνιστικές και ότι η οργάνωσή τους ήταν ικανοποιητική. ∆εν σηµειώθηκαν ως επί 
το πλείστον επεισόδια κατά την προεκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη σε ένα κλίµα σεβασµού 
των ελευθεριών της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Ωστόσο, απαιτούνται 
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του νοµικού πλαισίου των εκλογών και την ενίσχυση 
της θεσµικής ικανότητας και ανεξαρτησίας της διαχείρισης των εκλογών. 

Μαυριτανία 

Η ευρωβουλευτής κα Marie Anne Isler Béguin ηγήθηκε των δύο ΑΠΕ της ΕΕ που αναπτύχθηκαν 
στη Μαυριτανία από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Απρίλιο του 2007 - πρώτα για τις 
βουλευτικές και τις δηµοτικές εκλογές (19 Νοεµβρίου και 3 ∆εκεµβρίου 2006) και δεύτερον για τις 
προεδρικές εκλογές της 11ης και 25ης Μαρτίου 2007. Με την Αποστολή συνέπραξε αντιπροσωπία 
παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον ευρωβουλευτή κ. Alain Hutchinson. 

Προηγουµένως µία αποστολή δύο εµπειρογνωµόνων είχε παρακολουθήσει το δηµοψήφισµα επί του 
συντάγµατος του Ιουνίου 2006. Ο εκλογικός αυτός κύκλος ήταν σύµβολο της βαθµιαίας µετάβασης 
από στρατιωτικό καθεστώς σε πολιτική εξουσία µε δηµοκρατικά εκλεγµένο Πρόεδρο και 
Κοινοβούλιο στη Μαυριτανία. 

Η ΑΠΕ της ΕΕ υπογράµµισε την αποτελεσµατική διεξαγωγή των εκλογών, και την προθυµία των 
εκλογικών αρχών να βελτιώσουν τις εκλογικές διαδικασίες βάσει των διδαγµάτων που αντλήθηκαν 
από προηγούµενες εκλογές, µεταξύ άλλων µέσω συστάσεων της αποστολής. Σε γενικές γραµµές οι 
κρατικές αρχές συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, επέδειξαν αµεροληψία 
κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Στην τελική της έκθεση, η αποστολή επικρότησε 
επίσης τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και το ευρύ φάσµα των επιλογών του εκλογικού 
σώµατος. Καίτοι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις οι εκλογές ανταποκρίθηκαν εν γένει στα διεθνή 
πρότυπα για δηµοκρατικές εκλογές, η αποστολή επισήµανε ορισµένους τοµείς που επιδέχονται 
περαιτέρω βελτίωση, µεταξύ άλλων: ελευθέρωση των συνθηκών που διέπουν τα οπτικοακουστικά 
µέσα, ρύθµιση των πολιτικών κοµµάτων, εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη χρηµατοδότηση των 
προεκλογικών εκστρατειών, και κωδικοποίηση της εκλογικής νοµοθεσίας. 
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Βενεζουέλα  

Στη Βενεζουέλα αναπτύχθηκε ΑΠΕ της ΕΕ, υπό την ευρωβουλευτή κα Monica Frassoni, για την 
παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών της 3ης ∆εκεµβρίου 2006. Με την ΑΠΕ συνέπραξε 
αντιπροσωπία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον ευρωβουλευτή κ. Manuel 
Medina Ortega. 

Η αποστολή συνεπέρανε ότι η εκλογική διαδικασία ήταν εν γένει σύµφωνη προς τα διεθνή πρότυπα 
και τη διεθνή νοµοθεσία όσον αφορά τη διαχείριση της οργάνωσης των εκλογών και το 
ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας. Η αποστολή τόνισε επίσης το υψηλό ποσοστό συµµετοχής στις 
προεδρικές εκλογές καθώς και το γεγονός ότι διεξήχθησαν υπό ειρηνικό κλίµα. Ωστόσο, η 
αποστολή σηµείωσε ορισµένα µόνιµα προβλήµατα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας, όπως η ευρεία κρατική προπαγάνδα υπέρ του Προέδρου Hugo Chavez. Οµοίως, η 
αποστολή σηµείωσε τη συµµετοχή δηµοσίων υπαλλήλων στην προεκλογική εκστρατεία και 
έλλειψη ισορροπίας στην πολιτική κάλυψη των εκλογών τόσο από τα κρατικά όσο και από τα 
ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης. Οι αδυναµίες αυτές θα πρέπει να αντιµετωπισθούν εν όψει 
µελλοντικών εκλογών στη Βενεζουέλα. 

Ινδονησία (Ατσέ) 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας η οποία ενεργοποιήθηκε από τη 
συµφωνία που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2005 µεταξύ της κυβέρνησης της Ινδονησίας και του 
Κινήµατος για µία ελεύθερη Ατσέ, αναπτύχθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 22 ∆εκεµβρίου 
αποστολή της ΕΕ, υπό τον ευρωβουλευτή κ. Glyn Ford, µε σκοπό την παρακολούθηση των 
εκλογών για την ανάδειξη κυβερνήτη και διοικητών επαρχιών στην Ατσέ. Με την αποστολή 
συνέπραξε αντιπροσωπία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον ευρωβουλευτή 
κ. Jürgen Schröder. Μία πιο ολιγάριθµη αποστολή επέστρεψε στην Ατσέ την 1η Φεβρουαρίου 2007 
για την παρακολούθηση του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 3 Μαρτίου 2007 για την ανάδειξη 
διοικητών σε 2 από τις 21 επαρχίες. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της αποστολής «η εκλογική διαδικασία διεξήχθη εν γένει σύµφωνα µε 
τα διεθνή πρότυπα για τη δηµοκρατική διεξαγωγή των εκλογών» . Όσον αφορά µελλοντικές 
εκλογές, η αποστολή εισηγήθηκε την αναθεώρηση της εκλογικής νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά 
τους περιορισµούς της ικανότητας συµµετοχής των υποψηφίων, το δικαίωµα ψήφου (αποκλείονται 
τα µέλη των ένοπλων και των αστυνοµικών δυνάµεων) και τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 
και προσφυγών. 
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Μπαγκλαντές 

Στο Μπαγκλαντές αναπτύχθηκε ΑΠΕ της ΕΕ, υπό τον ευρωβουλευτή κ. Alexander Graf 
Lambsdorff, για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών που επρόκειτο να λάβουν χώρα 
τον Ιανουάριο του 2007. Ωστόσο, η αποστολή ανεστάλη δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
συνθήκες για τη διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών, µε αποτέλεσµα την αναβολή τους. Παρά την 
αναστολή, η αποστολή προετοίµασε µία ολοκληρωµένη δέσµη συστάσεων που έγιναν ευνοϊκά 
δεκτές από τις αρχές του Μπαγκλαντές. 

Νιγηρία 

Στη Νιγηρία αναπτύχθηκε ΑΠΕ της ΕΕ, υπό τον ευρωβουλευτή κ. Max van den Berg για την 
παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών της 14ης Απριλίου και των οµοσπονδιακών εκλογών της 
21ης Απριλίου 2007. Με την ΑΠΕ συνέπραξε αντιπροσωπία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπό τους ευρωβουλευτές κ.κ. Attard-Montalto και Vittorio Agnoletto. 

Οι εκλογές αυτές, οι οποίες ήταν οι τρίτες γενικές εκλογές από την κατάλυση του στρατιωτικού 
καθεστώτος το 1999, θεωρήθηκαν ευρέως ως κρίσιµη δοκιµασία της δέσµευσης των νιγηριανών 
αρχών για την ενίσχυση της δηµοκρατίας. Στην προκαταρκτική της δήλωση, η αποστολή 
συνεπέρανε ότι η διεξαγωγή των εκλογών δεν ανταποκρινόταν στα βασικά διεθνή και περιφερειακά 
πρότυπα για δηµοκρατικές εκλογές. Χαρακτηριζόταν από ατελή οργάνωση, έλλειψη βασικής 
διαφάνειας, εκτενείς διαδικαστικές παρατυπίες, σηµαντικές ενδείξεις νοθείας και στέρηση του 
δικαιώµατος ψήφου των ψηφοφόρων. Τουλάχιστον 200 άτοµα σκοτώθηκαν σε επεισόδια βίας που 
είχαν σχέση µε τις εκλογές. Αυτό είναι ακόµη πιο λυπηρό δεδοµένου ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε 
βελτιωµένη ατµόσφαιρα στην οποία τηρήθηκαν ευρέως οι ελευθερίες της έκφρασης και του 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και ο δικαστικός κλάδος 
διαδραµάτισε θετικό και ανεξάρτητο ρόλο εν γένει. 
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Ανατολικό Τιµόρ 

Σε µία από τις µεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές, η ΑΠΕ της ΕΕ υπό τον κύριο παρατηρητή 
ευρωβουλευτή κ Javier Pomés Ruiz, ήταν παρούσα στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Ανατολικού Τιµόρ 
για τέσσερις µήνες, από τις 15 Μαρτίου έως τις 14 Ιουλίου 2007, για την παρακολούθηση τόσο των 
δύο γύρων των προεδρικών εκλογών όσο και του µοναδικού γύρου των βουλευτικών εκλογών, τη 
διαχείριση των οποίων ανέλαβαν οι θεσµικοί φορείς του Τιµόρ για πρώτη φορά από την κήρυξη της  
ανεξαρτησίας της χώρας το 2002. Συνολικά, η αποστολή της ΕΕ ανέπτυξε 36 παρατηρητές από 
19 κράτη µέλη της ΕΕ. Με την ΑΠΕ συνέπραξε αντιπροσωπία παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπό την ευρωβουλευτή κα Ana Maria Gomes. 

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση της ΑΠΕ της ΕΕ, οι εκλογές αποτέλεσαν εξαιρετικά σηµαντικά 
βήµατα προς την εγκαθίδρυση ισχυρών δηµοκρατικών θεσµών. Οι προκαταρκτικές δηλώσεις που 
εκδόθηκαν µετά από κάθε γύρο από την ΑΠΕ της ΕΕ είχαν θετικό αντίκτυπο στην εκλογική 
διαδικασία δεδοµένου ότι τα πορίσµατα και οι προτάσεις της Αποστολής εξετάστηκαν και 
εφαρµόστηκαν, τουλάχιστον εν µέρει, από τα εκλογικά όργανα του Τιµόρ. Οι προκαταρκτικές 
δηλώσεις που εκδόθηκαν µετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών συµπεριλάµβαναν 
ολοκληρωµένη σειρά βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων συστάσεων. 

Αποστολές εµπειρογνωµόνων 

Γουιάνα 

Η Επιτροπή απέστειλε δύο ειδικούς σε θέµατα εκλογών στη Γουιάνα για την παρακολούθηση των 
γενικών εκλογών της 28ης Αυγούστου 2006. Στόχος ήταν η παροχή στρατηγικής ανάλυσης και 
υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη της ΕΕ σχετικά µε την εκλογική διαδικασία 
καθώς και η παροχή πληροφοριών για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εµπιστοσύνης και την πρόληψη 
κρίσεων πριν, κατά και µετά τις εκλογές. Οι ειδικοί απεστάλησαν από τις 14 Αυγούστου έως τις 
15 Σεπτεµβρίου 2006 και υπέβαλαν σειρά συστάσεων στην ΕΕ για την περαιτέρω παρακολούθηση 
της κατάστασης στον τοµέα της εκλογικής συνδροµής στη Γουιάνα. Οι ειδικοί χρηµατοδοτήθηκαν 
µέσω του Μηχανισµού Ταχείας Αντίδρασης. 
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Μαδαγασκάρη 

Η Επιτροπή απέστειλε τέσσερις ειδικούς σε θέµατα εκλογών στη Μαδαγασκάρη εν όψει των 
προεδρικών εκλογών που ήταν προγραµµατισµένες για τις 3 ∆εκεµβρίου 2006. Οι ειδικοί παρείχαν 
στρατηγική ανάλυση και υπέβαλαν έκθεση στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη της ΕΕ σχετικά µε 
την εκλογική διαδικασία. Η αποστολή χρηµατοδοτήθηκε µέσω του Μηχανισµού Ταχείας 
Αντίδρασης. Όπως αναφέρθηκε οι εκλογές διεξήχθησαν ήρεµα και ειρηνικά µε υψηλό ποσοστό 
συµµετοχής. Υπεβλήθησαν ορισµένες συστάσεις για τη βελτίωση της διεξαγωγής µελλοντικών 
εκλογών. 
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Αποστολές παρακολούθησης εκλογών (ΑΠΕ) / Αποστολές ειδικών σε θέµατα εκλογών: 
Ιούλιος 2006 – Ιούνιος 2007 
Χώρα Αρχηγός ΑΠΕ  Συνολικός 

προϋπολογισµός  
Αριθµός συµµετεχόντων στην 
ΑΠΕ / αποστολή ειδικών 1 

Μεξικό José Ignacio 
Salafranca Sanchez-
Neyra, 
Ευρωβουλευτής 

2.474.034 ευρώ 75 παρατηρητές (9 στην κεντρική 
οµάδα και 66 παρατηρητές 
µακρόχρονης παραµονής (ΠΜΠ) 

Βολιβία Monica Frassoni, 
Ευρωβουλευτής 

1.790.000 ευρώ 75 παρατηρητές (9 στην κεντρική 
οµάδα και 66 ΠΜΠ) 

Λαϊκή 
∆ηµοκρατία 
του Κονγκό  

Στρατηγός Philippe 
Morillon, 
Ευρωβουλευτής 

7.700.000 ευρώ 103 παρατηρητές (13 στην 
κεντρική οµάδα, 30 ΠΜΠ και 
60 ΠΒΠ) 

Υεµένη Baroness Nicholson, 
Ευρωβουλευτής 

3.200.000 ευρώ 91 παρατηρητές (11 στην 
κεντρική οµάδα, 40 ΠΜΠ και 
40 ΠΒΠ) 

Ζάµπια Annemie Neyts-
Uyttebroek, 
Ευρωβουλευτής  

2.900.000 ευρώ 92 παρατηρητές (8 στην κεντρική 
οµάδα 36 ΠΜΠ και 48 ΠΒΠ) 

Νικαράγουα  Giovanni Fava, 
Ευρωβουλευτής 

3.300.000 ευρώ 106 παρατηρητές (10 στην 
κεντρική οµάδα, 26 ΠΜΠ και 
68 ΠΒΠ) 

Μαυριτανία Marie Anne Isler- 
Béguin 
Ευρωβουλευτής 

3.000.000 ευρώ 65 παρατηρητές (5 στην κεντρική 
οµάδα, 20 ΠΜΠ και 40 ΠΒΠ) 

Βενεζουέλα Monica Frassoni, 
Ευρωβουλευτής 

2.150.000 ευρώ 126 παρατηρητές (10 στην 
κεντρική οµάδα, 36 ΠΜΠ και 
80 ΠΒΠ) 

Ινδονησία 
(Ατσέ) 

Glyn Ford, 
Ευρωβουλευτής 

2.400.000 ευρώ 80 παρατηρητές (8 στην κεντρική 
οµάδα, 36 ΠΜΠ και 36 ΠΒΠ) 

Μπανγκλαντές  Graf Alexander 
Lambsdorff 
Ευρωβουλευτής 

3.000.000 ευρώ Ανεστάλη 

Νιγηρία Max van den Berg, 
Ευρωβουλευτής 

6.000.000 ευρώ 138 παρατηρητές (8 στην 
κεντρική οµάδα, 70 ΠΜΠ και 
60 ΠΒΠ) 

Ανατολικό 
Τιµόρ 

José Javier Pomez 
Ruiz, 
Ευρωβουλευτής  

2.123.000 ευρώ 36 παρατηρητές (7 στην κεντρική 
οµάδα και 29 ΠΒΠ) 

Γουιάνα N/A 51.000 ευρώ Αποστολή ειδικών: 2 ειδικοί  

Μαδαγασκάρη  N/A 101.000 ευρώ Αποστολή ειδικών: 4 ειδικοί  

 

                                                 
1  Στις αποστολές συχνά συµµετείχαν τοπικά στρατολογούµενοι ΠΒΠ και αντιπροσωπίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΠΒΠ: Παρατηρητές Βραχείας Παραµονής , ΠΜΠ Παρατηρητές. 
Μακρόχρονης Παραµονής. 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο η ΕΕ αφιέρωσε ιδιαίτερες προσπάθειες στην παρακολούθηση της 
εφαρµογής των πορισµάτων και συστάσεων των ΑΠΕ της ΕΕ ιδίως µε τη συµπερίληψή τους σε 
δηλώσεις, πολιτικό διάλογο, προγράµµατα συνεργασίας της ΕΕ και στον προγραµµατισµό του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτών των 
προσπαθειών, όλοι οι επικεφαλής παρατηρητές των αποστολών της ΕΕ καλούνται να υποβάλουν 
την τελική έκθεση της ΑΠΕ σε ευρύ φάσµα συνοµιλητών στη χώρα στην οποία παρακολούθησαν 
τη διεξαγωγή εκλογών. 

Η ΕΕ συνέχισε επίσης να υποστηρίζει τις προσπάθειες ενοποίησης της ευρωπαϊκής προσέγγισης 
όσον αφορά την παρακολούθηση εκλογών µεταξύ των επαγγελµατιών του τοµέα της ΕΕ και µε 
χώρες εταίρους της ΕΕ. Χρηµατοδοτήθηκε το σχέδιο «∆ίκτυο Ευρωπαίων για τη Στήριξη των 
Εκλογών και της ∆ηµοκρατίας» (NEEDS), το οποίο εφαρµόστηκε από οµάδα εξειδικευµένων 
ευρωπαϊκών οργάνων στον τοµέα των εκλογών, µε σκοπό τη διεξαγωγή ολοκληρωµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος για τους παρατηρητές της ΕΕ (παρατηρητές µακρόχρονης 
παραµονής) και ειδικούς (µέλη της κεντρικής οµάδας) και την οργάνωση περιφερειακών 
συναντήσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας για ηµεδαπούς παρατηρητές των εκλογών. Κατά 
τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου το NEEDS οργάνωσε δέκα κύκλους ειδικής εκπαίδευσης 
για πάνω από 234 παρατηρητές µακρόχρονης παραµονής και ειδικούς, συνεκάλεσε συνεδρίαση 
µε τα σηµεία επαφής για την παρακολούθηση των εκλογών από τα κράτη µέλη και οργάνωσε 
περιφερειακά σεµινάρια για παρατηρητές στη Λατινική Αµερική (Ιούλιος 2006, Μπουένος Άϊρες, 
Αργεντινή), την Ευρώπη (∆εκέµβριος 2006, Μπρατισλάβα, Σλοβακία) και Βόρεια Αφρική/Μέση 
Ανατολή (Μάρτιος 2007, Καζαµπλάνκα, Μαρόκο). Παρασχέθηκε τεχνική συνδροµή για την 
εποπτεία των µέσων ενηµέρωσης για οµάδες παρατηρητών στον Ισηµερινό. Επιπλέον, το NEEDS 
ασχολήθηκε µε την αναθεώρηση του εγχειριδίου των παρατηρητών εκλογών της ΕΕ και του 
εγχειριδίου για τα διεθνή πρότυπα διεξαγωγής εκλογών.1 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση του σχεδίου NEEDS. 
Η αξιολόγηση αυτή είναι υπό εξέταση προκειµένου να ετοιµαστεί καινούργιο σχέδιο κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του 2007. 

                                                 
1 http://www.needs-network.org/publications.html. 
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Εκλογική συνδροµή 

Μετά την έκδοση της ανακοίνωσης σχετικά µε την «Εκλογική βοήθεια και παρατήρηση»  
σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του ποσού της χρηµατοδότησης και ταυτόχρονα µεγαλύτερη 
περιπλοκή των δράσεων εκλογικής συνδροµής. Κατά την περίοδο 2000-2007, η ΕΕ διέθεσε άνω 
των 400 εκατοµµυρίων ευρώ για δράσεις εκλογικής συνδροµής σε πάνω από 50 χώρες, αυξάνοντας 
παράλληλα την ανταπόκρισή της στις προκλήσεις της στήριξης εκλογικών διαδικασιών σε 
µετασυγκρουσιακές καταστάσεις, όπως στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και την Αϊτή. 

Κατά την τελευταία διετία, η Επιτροπή έχει επίσης αναδιαµορφώσει την προσέγγισή της, 
επανεξετάζοντας τον τρόπο παροχής της εκλογικής βοήθειας και αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις προσπάθειες προώθησης µακροπρόθεσµων στρατηγικών αντί της υποστήριξης σχεδίων ad hoc 
που αφορούν συγκεκριµένες εκλογές. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, δηµοσιεύθηκε τον 
Οκτώβριο του 2006 Οδηγός Μεθοδολογίας για την εκλογική βοήθεια.1 Ο οδηγός αυτός έχει διπλό 
σκοπό: αφενός προσφέρει στο προσωπικό της Επιτροπής και σε άλλους οι οποίοι επιθυµούν να 
ενηµερωθούν για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν την εκλογική συνδροµή της Κοινότητας ένα 
εργαλείο πρακτικό και λειτουργικό το οποίο µπορεί να χρησιµεύσει σε όλα τα στάδια του κύκλου 
διαχείρισης σχεδίων. Αφετέρου αποβλέπει στην ανάπτυξη ειδικού και στρατηγικού επιχειρησιακού 
πλαισίου στον τοµέα της εκλογικής συνδροµής προχωρώντας πέραν της άµεσης εκλογικής 
αναµέτρησης και εισάγοντας την έννοια µίας «προσέγγισης εκλογικού κύκλου» . Η προσέγγιση 
αυτή περιλαµβάνει συνδροµή για: 

• την οικοδόµηση ικανότητας και θεσµών των εθνικών οργάνων διαχείρισης εκλογών (EΟ∆Ε) 
και των οργάνων εκλογικής δικαιοδοσίας, 

• ειδικές δραστηριότητες όπως η καταγραφή των ψηφοφόρων και η οργάνωση εκλογών, 

• την εσωτερική παρακολούθηση των εκλογών και οµάδες ελέγχου των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης, 

• την εκπαίδευση των πολιτών και ψηφοφόρων από ΕΟ∆Ε ή την κοινωνία των πολιτών, και  

• διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις που συµπράττουν στη στήριξη των εκλογών. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/EC_Methodological_Guide_on_ 

Electoral_Assistance.pdf. 
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Βοήθεια σε κρατικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των οργάνων διαχείρισης των εκλογών, 
παρέχεται µέσω των κονδυλίων γεωγραφικής συνεργασίας, όπως το Μέσο Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και το Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας. Οι ΜΚΟ που συµπράττουν στη στήριξη εκλογών µπορούν να 
λαµβάνουν βοήθεια και από τις πηγές αυτές αλλά και από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επιπλέον, σε περιπτώσεις προκήρυξης εκλογών σε 
µετασυγκρουσιακές καταστάσεις, παρέχεται στήριξη για τις εκλογές µέσω του Μηχανισµού 
Ταχείας Αντίδρασης και τώρα δυνάµει του Μέσου Σταθερότητας. 

Μεταξύ των σχεδίων παροχής εκλογικής συνδροµής που στήριξε η ΕΕ µεταξύ Ιουλίου 2006 και 
Ιουνίου 2007 περιλαµβάνονται: 

 συνδροµή στην Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή του Κονγκό (Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό) για την προετοιµασία των τοπικών εκλογών το 2008. Η ΕΚ συµβάλλει µε 3 
εκατοµµ. Ευρώ στο Ταµείο Συνεισφορών, η διαχείριση του οποίου γίνεται από το 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP) 

 συµβολή ύψους 20 εκατοµµ. ευρώ στις συγκεντρωτικές χρηµατοδοτήσεις για τον εκλογικό 
κύκλο της Νιγηρίας 2007- 2011, τις οποίες διαχειρίζεται το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών, 

 υποστήριξη για ένα ψηφιακό εθνικό εκλογικό κατάλογο στη Μαδαγασκάρη, όπου η ΕΚ 
συνέδραµε µε 1,2 εκατοµµ. ευρώ σε Ταµείο Συνεισφορών, η διαχείριση του οποίου γίνεται 
από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, 

 συµβολή ύψους 13,6 εκατοµµ. ευρώ για τον εκλογικό κύκλο στο Τόγκο, µέσω Ταµείου 
Συνεισφορών η διαχείριση του οποίου γίνεται από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων 
Εθνών, 

 συµβολή ύψους περίπου 7 εκατοµµ. ευρώ στο µητρώο εκλογέων µε βιοµετρικά δεδοµένα στη 
Γουινέα (Κόνακρυ), 

 συµβολή ύψους 1,5 εκατοµµ. ευρώ για τον εκλογικό κύκλο στο Ανατολικό Τιµόρ, µέσω 
Ταµείου Συνεισφορών η διαχείριση του οποίου γίνεται από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών, 

 συµβολή ύψους 1,5 εκατοµµ. ευρώ για τον προγραµµατισµό των εκλογών στην Τανζανία, 
µέσω Ταµείου Συνεισφορών η διαχείριση του οποίου γίνεται από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
των Ηνωµένων Εθνών. 

Το µεγαλύτερο µέρος της συνδροµής της ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες χορηγήθηκε µέσω 
συµβολών σε συγκεντρωτικά ταµεία τα οποία συγκροτεί και υλοποιεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
των Ηνωµένων Εθνών, που έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή της εκλογικής συνδροµής σε 
κάθε χώρα, µεταξύ εθνικών και διεθνών παραγόντων. 
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4.11. Οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα 

Η ΕΕ αποδίδει στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα την ίδια σηµασία όπως και 
στα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, έχοντας κατά νου την καθολικότητα, το αδιαίρετο, την 
αλληλεξάρτηση και τη συνάφεια όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την παγκόσµια διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
που έγινε στη Βιέννη το 1993. Αµφότερες οι κατηγορίες δικαιωµάτων απορρέουν από τη σύµφυτη 
αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου και η ουσιαστική υλοποίηση κάθε δικαιώµατος είναι 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση των άλλων. Η σχέση αυτή είναι διατυπώνεται µε ιδιαίτερη 
σαφήνεια τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντικατοπτρίζεται στην προσφάτως εγκριθείσα ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία. 

Κατά την περίοδο που καλύπτει η ανά χείρας έκθεση, η ΕΕ χαιρέτισε την έγκριση, χωρίς 
ψηφοφορία, ενός ψηφίσµατος σχετικά µε τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα 
κατά την 4η σύνοδο του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ (ΣΑ∆), στις 
23 Μαρτίου 2007. Η ΕΕ εξακολούθησε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις της 
Οµάδας εργασίας για ένα προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (∆ΣΟΚΠ), µε στόχο τη θέσπιση ενός µηχανισµού 
προσφυγών στο πλαίσιο του Συµφώνου. Η ΕΕ παρακολούθησε επίσης µε ενδιαφέρον τις εργασίες 
της Επιτροπής για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων τις 
συζητήσεις σχετικά µε τα άρθρα 2 και 9 του Συµφώνου (αντίστοιχα: απαγόρευση διακρίσεων και 
το δικαίωµα σε κοινωνική ασφάλιση). Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την διαδικασία που ξεκίνησε το 
ΣΑ∆ το Μάρτιο του 2007, για τη διόρθωση του νοµικού καθεστώτος της Επιτροπής αυτής, ώστε να 
τεθεί υπό ίσους όρους µε άλλα όργανα παρακολούθησης των συνθηκών. 

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει διάφορους εντεταλµένους των Ηνωµένων Εθνών που ασχολούνται µε τα 
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, όπως τους Ειδικούς Εισηγητές για την 
εκπαίδευση, τη στέγαση, τη σωµατική και ψυχική υγεία, τη διατροφή, τα τοξικά και επικίνδυνα 
προϊόντα και απόβλητα, τα άτοµα που εκτοπίζονται στο εσωτερικό της χώρας, τους ιθαγενείς 
πληθυσµούς, καθώς και τον Ανεξάρτητο Εµπειρογνώµονα για τις ακραίες µορφές φτώχειας. Η ΕΕ 
επικροτεί τις πολύτιµες συνεισφορές αυτών των Ειδικών Εισηγητών στην προαγωγή και προάσπιση 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στις οποίες 
συγκαταλέγεται η καλύτερη κατανόηση του πεδίου εφαρµογής αυτών των δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 
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Η κατανόηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων σχετίζεται στενά µε 
την ανοικτή σε όλους και δίκαιη ανάπτυξη1. Έχει σηµασία το ότι έξι από τους οκτώ 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανθρώπινη και 
κοινωνική ανάπτυξη. Η ΕΕ υπογραµµίζει συνεχώς την δέσµευσή της για το δικαίωµα στην 
ανάπτυξη και διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη των ΑΣΧ, 
µέσω της δέσµευσής της να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και τον όγκο της βοήθειας κατά την 
περίοδο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ του Σεπτεµβρίου του 2005 και τη συνακόλουθη 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη2 το ∆εκέµβριο του 2005. Η δέσµευση αυτή 
απεικονίζεται µεταξύ άλλων µε το νέο Μηχανισµό της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) της ΕΕ, 
ύψους 17 δις ευρώ, που εγκρίθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2006. Ο ΣΑ∆ αποσκοπεί στην υποστήριξη 
δράσεων εντός των εξής τοµέων συνεργασίας: 

• στήριξη της εφαρµογής πολιτικών που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας και στην 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, 

• αντιµετώπιση των ουσιωδών αναγκών του πληθυσµού, µε πρωταρχική εστίαση στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και την υγεία, 

• προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης, 

• προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
στήριξη των θεσµικών µεταρρυθµίσεων. 

Η ΕΕ µε προσήλωση προωθεί την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρεπή 
εργασία για όλους στις εξωτερικές της πολιτικές, τις διµερείς και περιφερειακές της σχέσεις και 
διαλόγους, περιλαµβανοµένων των προγραµµάτων συνεργασίας της ΕΕ µε τρίτες χώρες και 
περιοχές. Η πολιτική αυτή περιλαµβάνει την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της επικύρωσης και 
εφαρµογής των Συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) για τους θεµελιώδεις 
κανόνες εργασίας καθώς και άλλων Συµβάσεων τις οποίες η ∆ΟΕ έχει ταξινοµήσει ως 
επικαιροποιηµένες, µέσω τεχνικής συνεργασίας και στενής συνεργασίας µε την ∆ΟΕ. ∆εδοµένου 
ότι κατά το διάστηµα που καλύπτει η ανά χείρας έκθεση, τρία κράτη µέλη της ΕΕ επικύρωσαν τη 
Σύµβαση της ∆ΟΕ για το κατώτατο όριο ηλικίας (αριθ. 138), όλες οι βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ 
σχετικά µε την εργασία έχουν πλέον επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

                                                 
1  Βλ. Κεφάλαιο 4.12: Το δικαίωµα στην ανάπτυξη. 
2  ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1. 
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Η ΕΕ είναι ιδιαίτερα προσηλωµένη στην προώθηση της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής, όπως 
δηλώνεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την αξιοπρεπή εργασία για όλους, που 
εγκρίθηκαν στην 1η ∆εκεµβρίου. Τα συµπεράσµατα αυτά, που βασίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής µε τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συµβολή της EΕ στην 
εφαρµογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσµο»  που δηµοσιεύτηκε το Μάιο του 
2006» 1, παρέχουν µια στρατηγική και προσανατολισµούς για την κινητοποίηση των πολιτικών της 
ΕΕ έτσι ώστε να συµβάλλουν στην προαγωγή του παγκόσµιου στόχου της αξιοπρεπούς εργασίας 
για όλους, όπως αυτή ορίζεται από την ∆ΟΕ. 

Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, η ΕΕ ενέτεινε περαιτέρω τη συνεργασία της µε την 
∆ΟΕ, η οποία αποτελεί κύριο παγκόσµιο παράγοντα στον τοµέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών θεµάτων. Για παράδειγµα, η ΕΕ υποστηρίζει την ενίσχυση του εποπτικού µηχανισµού 
της ∆ΟΕ και έχει παρέµβει τακτικά στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Εργασίας της ∆ΟΕ και στο ∆ιοικητικό 
της Συµβούλιο σχετικά µε πολύ σηµαντικές περιπτώσεις παραβίασης των θεµελιωδών κανόνων 
εργασίας. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ΕΕ ιδίως παρενέβη σε περιπτώσεις που αφορούν την 
Λευκορωσία, τη Ζιµπάµπουε και την Βιρµανία (Μύανµαρ). Επί πλέον, η Κοινότητα εισήγαγε 
στόχους κοινωνικής ανάπτυξης στις πλέον πρόσφατες διµερείς, περιφερειακές και 
διαπεριφερειακές συµφωνίες της. 

Οι συµφωνίες αυτές περιλαµβάνουν δέσµευση των δύο µερών να αναγνωρίζουν και να προάγουν 
τα κοινωνικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των βασικών συµβάσεων της ∆ΟΕ 
για τα θεµελιώδη εργατικά δικαιώµατα. 

Από το 1998 και µετά, η Κοινότητα παρέχει εµπορικές προτιµήσεις δυνάµει του ειδικού 
καθεστώτος ενθάρρυνσης του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) για την προάσπιση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Το ειδικό αυτό κίνητρο παρέχεται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, 
στις αναπτυσσόµενες χώρες που εξασφαλίζουν την τήρηση των βασικών εργατικών δικαιωµάτων 
της ∆ΟΕ. ∆υνάµει του νέου συστήµατος ΣΓΠ+, που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2006, ένα 
νέο κίνητρο ΣΓΠ για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση προσφέρει πρόσθετες 
δασµολογικές προτιµήσεις στις ευάλωτες χώρες που έχουν υπογράψει και εφαρµόσει ουσιαστικά 
ορισµένες διεθνείς συµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρηστή διακυβέρνηση και 
τα ανθρώπινα και τα εργατικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των οκτώ βασικών συµβάσεων 
της ∆ΟΕ για τα εργατικά δικαιώµατα. Το σύστηµα ΣΓΠ+ αντικαθιστά διάφορα προηγούµενα 
συστήµατα ειδικών κινήτρων. 

                                                 
1  Ανακοίνωση της 24ης Μαΐου 2006. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/675&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en. 
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Προς το παρόν, τω οφέλη του βασικού ΣΓΠ παρέχονται σε 180 περίπου αναπτυσσόµενες χώρες και 
εξαρτώµενα εδάφη. Επιπλέον, τα οφέλη του ΣΓΠ+ παρέχονται για µια τριετία (2006-2008) σε 15 
ευάλωτες χώρες, και συγκεκριµένα σε πέντε χώρες των Άνδεων (Βολιβία, Κολοµβία, Ισηµερινός, 
Περού και Βενεζουέλα), έξι χώρες της κεντρικής Αµερικής (Κόστα Ρίκα, Σαλβαδόρ, Γουατεµάλα, 
Ονδούρα, Νικαράγουα και Παναµάς), η Μολδαβία, η Γεωργία, η Μογγολία και η Σρι Λάνκα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρής και συστηµατικής παραβίασης οποιασδήποτε από τις οκτώ 
συµβάσεις της ∆ΟΕ για τους θεµελιώδεις κανόνες εργασίας, το ενωσιακό σύστηµα ΣΓΠ επιτρέπει 
την προσωρινή αναστολή των εµπορικών προτιµήσεων. ∆υνάµει του ισχύοντος κανονισµού του 
Συµβουλίου, βάσει των αξιολογήσεων των εποπτικών φορέων της ∆ΟΕ είναι δυνατό να κινείται 
έρευνα ως προς το εάν δικαιολογείται η προσωρινή αναστολή του ΣΓΠ. Από την 21η Ιουνίου 2007, 
το Συµβούλιο της ΕΕ ανέστειλε προσωρινά την πρόσβαση της Λευκορωσίας στο µηχανισµό ΣΓΠ 
της ΕΕ, λόγω σοβαρών και συστηµατικών παραβιάσεων των Συµβάσεων 87 και 98 της ∆ΟΕ για 
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η προσωρινή 
αναστολή της πρόσβασης της Μύανµαρ (Βιρµανίας) στο ΣΓΠ, που αποφασίστηκε από την ΕΕ το 
Μάρτιο του 1997 εξακολουθεί να ισχύει, δεδοµένου ότι δεν έπαυσαν οι σοβαρές και συστηµατικές 
παραβιάσεις της Σύµβασης από αυτή τη χώρα. 
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Υποστήριξη στην Ελεύθερη Ένωση Εργαζοµένων του Μπουρούντι, COSYBU (2004-06), ένα 
σχέδιο που χρηµατοδοτήθηκε δυνάµει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ηµοκρατία 
και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆) 

Αυτό το σχέδιο ΕΠ∆Α∆, το οποίο υλοποίησε η ιταλική ΜΚΟ ISCOS-Cisl, επεδίωκε την ενίσχυση 
του πολιτικού ρόλου και της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης Εργαζοµένων του Μπουρούντι - 
COSYBU (Συνοµοσπονδία Συνδικάτων του Μπουρούντι), µε σκοπό να αυξηθεί το επίπεδο 
σεβασµού των θεµελιωδών εργατικών δικαιωµάτων και να υποστηριχθεί η όλη δηµοκρατική 
διαδικασία στη χώρα. 

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου ήταν: 
• να ενισχυθεί η ικανότητα και ο ρόλος της COSYBU· 
• να αποκτήσουν επαγγελµατισµό τα στελέχη της οργάνωσης ως διαπραγµατευτές και 

υπερασπιστές των εργατικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 
• να µεταβιβασθούν τα αναγκαία µέσα και γνώσεις για την ενίσχυση του ρόλου της 

οργάνωσης στην προαγωγή της ειρήνης και της ανάπτυξης της χώρας της. 
 
Το διετές αυτό σχέδιο (400.000 ευρώ), που ξεκίνησε την άνοιξη του 2004, προέβλεπε µια σειρά 
µαθηµάτων για την κατάρτιση ειδικών στελεχών του συνδικαλισµού, καθώς και εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση κάλυπτε τοµείς όπως οι διαδικασίες οργάνωσης, η εργατική 
νοµοθεσία, ο κοινωνικός διάλογος, η διεθνής συνεργασία, το χρέος και η παγκοσµιοποίηση, και 
µεθοδολογία επικοινωνίας. Συµµετείχαν περίπου 50 στελέχη συνδικάτων (εκ των οποίων 50% 
γυναίκες) που, µετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, συνέχιζαν την εκπαίδευση άλλων 
εργαζόµενων. 

Ένα από τα απτά αποτελέσµατα του σχεδίου ήταν ότι οι δικαιούχοι ίδρυσαν, µετά το τέλος της 
εκπαίδευσής τους, δική τους Ένωση Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης (A.Fo.Sy), η οποία έχει τώρα 
αναγνωρισθεί από την κυβέρνηση της χώρας.  
 

4.12. ∆ικαίωµα στην ανάπτυξη 

Η ΕΕ υπογραµµίζει συνεχώς την δέσµευσή της για το δικαίωµα στην ανάπτυξη, όπως ορίζεται στη 
∆ήλωση και το Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης του 1993. Η δέσµευση αυτή αντικατοπτρίζεται 
στις εταιρικές σχέσεις και συµφωνίες αναπτυξιακής συνεργασίας που έχουν συναφθεί µε χώρες ανά 
την υφήλιο, όπως επί παραδείγµατι η συµφωνία του Κοτονού µεταξύ της ΕΕ και χωρών της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). 
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Κατά την όγδοη σύνοδο της Οµάδας εργασίας του ΟΗΕ για το δικαίωµα στην ανάπτυξη 
(Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), η ΕΕ υπογράµµισε την πρωταρχική ευθύνη των κρατών να 
δηµιουργήσουν τις εγχώριες συνθήκες που ευνοούν την εκπλήρωση αυτού του δικαιώµατος. Ο 
καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η ένταξη της παραµέτρου των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα εθνικά αναπτυξιακά προγράµµατα και τις παγκόσµιες εταιρικές 
σχέσεις, δίνοντας έµφαση στην οικουµενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεπίδραση και την 
αλληλεξάρτηση όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την εταιρική 
σχέση µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών που προβλέπεται στη Συναίνεση του 
Μοντερέι, στην οποία αναφέρεται ότι «κάθε χώρα φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την 
οικονοµική της ανάπτυξη· οι εθνικές αναπτυξιακές προσπάθειες πρέπει να υποστηρίζονται από 
ευνοϊκό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον». 

Η Οµάδα έχει εντολή από το Συµβούλιο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (ΣΑ∆) των Ηνωµένων Εθνών 
να παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόοδο κατά την προώθηση και την εφαρµογή του 
δικαιώµατος στην ανάπτυξη και να επισκοπεί τις εκθέσεις και τις άλλες πληροφορίες που 
υποβάλλονται από κράτη και από διεθνείς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Έχει αρχίσει εργασίες 
ανάλυσης διεθνών εταιρικών σχέσεων για αναπτυξιακούς και καινοτόµους µηχανισµούς, όπως ο 
Αφρικανικός Μηχανισµός Αξιολόγησης από Οµοτίµους (τον οποίο η ΕΕ υποστηρίζει ένθερµα). Η 
Οµάδα διαπίστωσε πως ο εν λόγω µηχανισµός ενσωµατώνει το κανονιστικό πλαίσιο της 
∆ιακήρυξης του 1986 για το ∆ικαίωµα στην Ανάπτυξη και επιτρέπει την πραγµατοποίηση προόδου 
στον τοµέα αυτόν. 

Στα συµπεράσµατα της όγδοης συνόδου της Οµάδας, που για πρώτη φορά εγκρίθηκαν µε κοινή 
συµφωνία, αναγνωρίζεται ότι οι εργασίες πρέπει να αποµακρυνθούν από τις θεωρητικές συζητήσεις 
και να εστιάσουν σε κριτήρια εφαρµογής. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάλυση συγκεκριµένων 
εφαρµογών του δικαιώµατος στην ανάπτυξη µέσω της ενδελεχούς εξέτασης εταιρικών σχέσεων 
βάσει ειδικών κριτηρίων, συνιστά µια παραγωγική και θετική άσκηση. Τα εν λόγω κριτήρια 
σταδιακά θα πάρουν ακριβέστερη µορφή και θα καταστούν χρήσιµο εργαλείο για την ενσωµάτωση 
των ουσιαστικών στοιχείων του δικαιώµατος στην ανάπτυξη σε επιχειρησιακά πλαίσια. Εντός του 
2007, το επόµενο αντικείµενο ανάλυσης της Οµάδας, της οποία η εντολή παρατάθηκε για δύο 
ακόµη έτη, θα είναι η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ του Κοτονού. 
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Κατά το 2007, η Επιτροπή επίσης εκταµίευσε τα κονδύλια που προορίζονταν για την Πρωτοβουλία 
∆ιακυβέρνησης για τα κράτη ΑΚΕ. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση µιας 
ατζέντας µεταρρυθµίσεων σε χώρες εταίρους της ΕΕ, σε τοµείς που περιλαµβάνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. ∆υνάµει αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν 
χορηγηθεί συνολικά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ως πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση στις χώρες που 
έχουν υποβάλει ή είναι έτοιµες να αναλάβουν ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα αξιόπιστο σχέδιο 
συγκεκριµένων δράσεων και µεταρρυθµίσεων. Τα σχέδια εκπονούνται από τις εταίρους χώρες και 
εστιάζουν σε εφικτά αποτελέσµατα, µε τελικό στόχο τη µείωση της φτώχειας και την προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης. Θα παράσχουν επίσης στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης στους τοµείς 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, τα οποία η ΕΕ θα παρακολουθεί και θα συζητά 
µε την εκάστοτε χώρα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετείχε επίσης στο ∆ίκτυο ∆ιακυβέρνησης της επιτροπής 
αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ (DAC), που εκπόνησε ένα «Προσανατολισµένο στη δράση 
έγγραφο πολιτικής σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ανάπτυξη» , το οποίο η DAC 
ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2007. Στο έγγραφο αυτό τίθενται κατευθυντήριες αρχές τόσο για την 
αποτελεσµατικότερη προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσο και για την 
συστηµατικότερη ενσωµάτωση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις αναπτυξιακές 
διαδικασίες. 

4.13. Ελευθερία θρησκεύµατος και πεποιθήσεων 

Η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιλαµβάνει την ελευθερία σκέψης, συνείδησης 
και θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, η οποία κατοχυρώνεται σε διάφορες διεθνείς πράξεις περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (άρθρο 
18), το Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (άρθρο 18) και η 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες (άρθρο 9). Επί 
πλέον, ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά σαφές ότι ο καθένας 
έχει το δικαίωµα της σκέψης, της συνείδησης (άρθρο 10) και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία (άρθρο 22). 

Η ΕΕ συµµετέχει ενεργά σε συζητήσεις µε ευρύ φάσµα χωρών σχετικά µε την ελευθερία της 
σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, και έχει θίξει το ζήτηµα αυτό σε διάφορες συναντήσεις 
πολιτικού διαλόγου, µεταξύ άλλων µε την Κίνα. Η ΕΕ διακηρύσσει µέσω διαβηµάτων και 
δηµοσίων δηλώσεων τις ανησυχίες της όσον αφορά την θρησκευτική ελευθερία και τις σχετικές 
διακρίσεις και µισαλλοδοξία. 
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Όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ µε την Ασία, η διαδικασία ASEM (Ευρωασιατική συνάντηση) είναι 
αφιερωµένη στην προώθηση του διαλόγου και την οικοδόµηση της αρµονίας µεταξύ των διαφόρων 
θρησκειών και πίστεων. Κατά τις πρώτες δύο συνεδριάσεις ASEM για τον διάλογο των θρησκειών 
(2005-2006), στο Μπαλί και τη Λάρνακα, συναντήθηκαν θρησκευτικοί ηγέτες, ανώτεροι 
αξιωµατούχοι, διανοούµενοι και µέσα ενηµέρωσης από τους εταίρους της ASEM. Η τρίτη 
συνεδρίαση ASEM για τον διάλογο των θρησκειών, µε ειδικότερο θέµα την «Εµβάθυνση του 
διαλόγου µεταξύ θρησκειών µε σκοπό την ειρήνη, την ανάπτυξη και την αρµονία» , έγινε στην 
Κίνα τον Ιούνιο του 2007, και κατέληξε στη δήλωση του Nanjing, µε την οποία πραγµατοποιείται 
πρόοδος στο θεµατολόγιο που είχε οριστεί κατά τις δύο προηγούµενες συναντήσεις. Οι Κάτω 
Χώρες θα φιλοξενήσουν την τέταρτη συνάντηση διαλόγου στο 2008. 

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκαν µε θρησκευτικούς ηγέτες για να 

συζητήσουν το θέµα «Οικοδόµηση µιας Ευρώπης µε βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» . Η 

συνάντηση αυτή µε ηγετικούς εκπροσώπους των τριών µονοθεϊστικών θρησκειών έγινε το Μάιο 

του 2007 µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso. Μαζί µε την 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κα Angela Merkel και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering , ο Πρόεδρος κ. Barroso συνυποδέχθηκε στις συζητήσεις 

αυτές 20 ηγετικούς εκπροσώπους των χριστιανικών, εβραϊκών και ισλαµικών θρησκευµάτων στην 

Ευρώπη. Παρόµοιες συναντήσεις είχαν πραγµατοποιηθεί το 2005 και το 2006 µετά από πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Barroso, αυτή όµως ήταν η πρώτη συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε υπό την 

κοινή αιγίδα της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε τη δέσµευσή της να καταπολεµά κάθε µορφή διακρίσεων, η ΕΕ ανέλαβε δράση κατά 

της µισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, ιδίως στα διάφορα 

φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών. Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, η ΕΕ ανέλαβε δράση τόσο στη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (UNGA61) όσο και στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (HRC4). 
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Η ΕΕ υπέβαλε στην 61η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών το συνηθισµένο 

της ψήφισµα για την εξάλειψη κάθε µορφής θρησκευτικής µισαλλοδοξίας (A/RES/61/161). 

∆ιατηρήθηκε η συναίνεση για το κείµενο αυτό, και συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά ο αριθµός των 

99 συνυποστηρικτών. Το ψήφισµα της ΓΣΗΕ επιβεβαιώνει εκ νέου τη σπουδαιότητα της 

ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων στο πλαίσιο του διεθνούς 

συστήµατος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εκφράζει ανησυχίες 

σχετικά µε σοβαρές περιπτώσεις διαφόρων µορφών θρησκευτικής µισαλλοδοξίας και διακρίσεων. 

Επισηµαίνει το ρόλο τόσο της παιδείας όσο και του διαλόγου ως εποικοδοµητικών µέσων για την 

ενίσχυση της γνώσης και της αµοιβαίας κατανόησης και εποµένως για την επίτευξη βιώσιµων 

λύσεων όσον αφορά τις εντάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν εν προκειµένω. Το ψήφισµα 

περιλαµβάνει διατάξεις σχετικές µε την εκ µέρους των κρατών προστασία της ελευθερίας 

θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων και ενθαρρύνει τις προσπάθειες όλων των σχετικών παραγόντων 

στην κοινωνία να προαγάγουν την ανεκτικότητα. Εκφράζει επίσης θερµή υποστήριξη προς το έργο 

του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων. 
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Απόσπασµα του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για την 
εξάλειψη κάθε µορφής µισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων 
«Η Γενική Συνέλευση, …. 
 
10. Παροτρύνει τα κράτη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της 

µισαλλοδοξίας και των διακρίσεων λόγω θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, ιδίως µε τα 
εξής µέσα: 
(α) Προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία και κατάλληλη ενέργεια, σύµφωνα µε τους 

διεθνείς κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για την καταπολέµηση του 
µίσους, της µισαλλοδοξίας και των πράξεων βίας, εκφοβισµού και 
καταναγκασµού µε κίνητρο τη µισαλλοδοξία που βασίζεται στη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, καθώς και της υποκίνησης εχθρότητας και βίας, ιδίως έναντι 
θρησκευτικών µειονοτήτων, και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πρακτικές 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και επιβολής 
διακρίσεων κατά των γυναικών, περιλαµβανοµένης της άσκησης του 
δικαιώµατός τους στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκεύµατος ή 
πεποιθήσεων, 

(β) Προωθώντας και ενθαρρύνοντας, δια της εκπαίδευσης και άλλων µέσων, την 
κατανόηση, την ανεκτικότητα και το σεβασµό σε κάθε υπόθεση σχετική µε τη 
θρησκευτική ελευθερία, 

(γ) Αναλαµβάνοντας κάθε ενδεδειγµένη προσπάθεια για την ενθάρρυνση όσων 
συµµετέχουν στην εκπαίδευση να καλλιεργούν το σεβασµό για όλες τις 
θρησκείες και πεποιθήσεις, προωθώντας έτσι την αµοιβαία κατανόηση και την 
ανεκτικότητα, 

11. Καλεί τις κυβερνήσεις, τους θρησκευτικούς οργανισµούς και την κοινωνία των 
πολιτών να αναλάβουν διάλογο σε όλα τα επίπεδα µε σκοπό την προαγωγή 
µεγαλύτερης ανεκτικότητας, σεβασµού και κατανόησης, 

12. Τονίζει τη σηµασία του συνεχούς και ενισχυµένου διαλόγου µεταξύ των διαφόρων 
θρησκειών και πεποιθήσεων, καθώς και στο εσωτερικό της καθεµιάς, µεταξύ άλλων 
και ως στοιχείου περιλαµβανόµενου στο διάλογο µεταξύ µορφών πολιτισµού, µε 
σκοπό την προαγωγή µεγαλύτερης ανεκτικότητας, σεβασµού και κατανόησης, 

13. Τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε εξοµοίωση οιασδήποτε θρησκείας 
µε την τροµοκρατία, δεδοµένου ότι αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες ως 
προς την άσκηση του δικαιώµατος θρησκευτικής ελευθερίας για όλα τα µέλη των 
συγκεκριµένων θρησκευτικών κοινοτήτων, 

….» 
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Όπως και κατά το παρελθόν, η ΕΕ ψήφισε κατά του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
σχετικά µε την καταπολέµηση της δυσφήµησης θρησκειών (A/RES/61/164), δεδοµένου ότι το 
κείµενο δεν ευθυγραµµίζεται µε τις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την προσέγγιση της ΕΕ. Στην 
αιτιολόγηση ψήφου κατά τη συνεδρίαση της τρίτης επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών, η ΕΕ 
υπογράµµισε την γνήσια δέσµευσή της για την προαγωγή των αρχών της ανεκτικότητας και του 
σεβασµού, και ιδίως για την εξάλειψη κάθε µορφής µισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω 
θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων. Εξέφρασε τις ανησυχίες της όσον αφορά τη γενική προσέγγιση, το 
εννοιολογικό πλαίσιο και την ορολογία του ψηφίσµατος και τη γνώµη της ότι ένα κείµενο 
ευρύτερο, πιο ισορροπηµένο και σταθερά θεµελιωµένο στα δικαιώµατα θα εξυπηρετούσε καλύτερα 
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων στα οποία αναφέρεται το ψήφισµα. Η ΕΕ παρατήρησε ότι δεν 
θεωρεί την έννοια της «δυσφήµησης θρησκειών» ως βάσιµη στο πλαίσιο ενός λόγου περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η διεθνής νοµοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα προστατεύει 
πρωτίστως τα άτοµα όσον αφορά την άσκηση της θρησκευτικής τους ελευθερίας και όχι τις 
θρησκείες καθαυτές. Τα µέλη θρησκειών ή θρησκευτικών κοινοτήτων δεν µπορούν να θεωρούνται 
απλώς ως µόρια οµοιογενών και µονολιθικών οντοτήτων. Επί πλέον, οι διακρίσεις λόγω 
θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
πρέπει να αντιµετωπίζονται εν συνόλω. Η ΕΕ υπενθύµισε ότι οι διακρίσεις λόγω θρησκεύµατος ή 
πεποιθήσεων δεν περιορίζονται σε µια οποιαδήποτε θρησκεία ή πίστη, ή σε ένα οποιοδήποτε µέρος 
του κόσµου. 
 
Επ’ευκαιρία της 25ης επετείου της ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε µορφής 
µισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, της 25ης Νοεµβρίου 1981, διοργανώθηκε στην 
Πράγα µια εορταστική συνάντηση1, µε την υποστήριξη του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για την 
ελευθερία θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, µε στόχο να υπογραµµισθεί η σηµασία της προαγωγής 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Η εκδήλωση αυτή, στην οποία παρευρέθησαν αντιπρόσωποι του 
ΟΗΕ, αντιπρόσωποι 52 κυβερνήσεων, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εµπειρογνώµονες, 
έδωσε τη δυνατότητα να συζητηθούν θέµατα όπως η σχέση µεταξύ της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας πεποιθήσεων. Η ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ, µολονότι δεν είναι νοµικώς δεσµευτική 
πράξη, θέτει ένα πολύτιµο σύνολο κανόνων που χρησιµεύουν τόσο ως κριτήριο για τη µέτρηση της 
συµµόρφωσης κυβερνήσεων όσο και ως εργαλείο προώθησης του σεβασµού και της 
ανεκτικότητας, συνιστά δε έγγραφο αναφοράς για τις εργασίες Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για την 
ελευθερία θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων. 

                                                 
1  http://www.1981declaration.org. 
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4.14. ∆ιαπολιτισµικός διάλογος 

Η ΕΕ έχει αναλάβει την ισχυρή δέσµευση να προάγει το διαπολιτισµικό διάλογο τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και µε τρίτες χώρες. ∆ιαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσης, αυξηµένη κινητικότητα 
λόγω ενιαίας αγοράς, παλαιά και νέα µεταναστευτικά ρεύµατα, σηµαντικότερες συναλλαγές µε τον 
υπόλοιπο κόσµο µέσω του εµπορίου, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και εν γένει της 
παγκοσµιοποίησης, συνδυάζονται και αυξάνουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και όλων όσων ζουν στην ΕΕ µε τους διάφορους πολιτισµούς, γλώσσες, εθνότητες και 
θρησκείες που υπάρχουν εντός και πέραν της Ευρώπης. 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής1, του Μαΐου 2007, µε θέµα το ρόλο του πολιτιστικού τοµέα στην 
παγκοσµιοποιηµένη υφήλιο, επιβεβαιώνεται ο κεντρικός ρόλος του στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και προτείνεται ένα πολιτιστικό θεµατολόγιο για την Ευρώπη και για τις σχέσεις της 
µε τρίτες χώρες. 

Η εν λόγω ανακοίνωση συµπληρώνεται µε ένα συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής2 στο οποίο περιγράφονται οι πολλοί τρόποι µε τους οποίους η ΕΕ υποστηρίζει τον τοµέα 

του πολιτισµού. 

Τρεις είναι οι µείζονες στόχοι που συναποτελούν µια πολιτιστική στρατηγική για τα ευρωπαϊκά 

θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και τον τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας: 

1. Προαγωγή της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου, 

2. Προαγωγή του πολιτισµού ως καταλύτη για την δηµιουργικότητα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας, και 

3. Προαγωγή του πολιτισµού ως ζωτικού στοιχείου των διεθνών σχέσεων της Ένωσης. 

Ενώ η ΕΕ αναµένει την εφαρµογή της σύµβασης της UNESCO για την προστασία και την 
προώθηση της πολυµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η Επιτροπή πραγµατεύθηκε παράλληλα 
την εξωτερική διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Αναγνωρίζει την ανάγκη µιας Ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τον πολιτισµό, η οποία θα είναι ανοικτή τόσο στην εσωτερική ποικιλοµορφία της 
Ευρώπης όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ανακοίνωση προτείνει µέτρα που αποσκοπούν να 
καταστήσουν τον πολιτιστικό τοµέα ένα ακόµη σηµαντικότερο στοιχείο του πολιτικού διαλόγου µε 
εταίρους χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσµο, προωθώντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές και 
συστηµατικά εντάσσοντας τον πολιτιστικό τοµέα σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια. 

                                                 
1  COM(2007) 242 τελικό. 
2  SEC(2007) 570. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2007 χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 

βελτίωση της συνεχούς και στενότερης συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο καθώς και µεταξύ 

κρατών µελών στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε ιδίως τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου σχετικά 

µε την ενίσχυση των ενωσιακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης µέσω της προώθησης της ενότητας 

µέσα στην ποικιλοµορφία. Τόνισε δε ότι είναι σκόπιµο να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες 

ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής ένταξης στα κράτη 

µέλη. 

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο έγιναν εντατικές προετοιµασίες για τη διοργάνωση του 

Ευρωπαϊκού Έτους ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008, το οποίο θεσπίστηκε µε απόφαση1 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου το ∆εκέµβριο του 2006. Η κοινωνία των πολιτών 

συνδέθηκε στενά µε την προετοιµασία και θα συµµετέχει ενεργά στη διεξαγωγή του Έτους. Ως 

µέρος της προετοιµασίας, η Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσκληση για υποβολή ιδεών σχετικά µε την 

προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου στην Ευρώπη2 και διοργάνωσε, το Νοέµβριο του 2006, 

διάσκεψη µε θέµα τον διαπολιτισµικό διάλογο µε στόχο την επιλογή, προώθηση και ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών που καταδεικνύουν τη σηµασία του διαπολιτισµικού διαλόγου στο πλαίσιο 

κοινοτικών προγραµµάτων3. Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έτους4 αποσκοπεί να προσελκύσει 

συµµετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών. 

Πέραν αυτών, ο διαπολιτισµικός διάλογος θα ενσωµατώνεται ως οριζόντια και διατοµεακή 

πολιτική στις σχετικές κοινοτικές πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις. Ο στόχος αυτός 

εφαρµόζεται τόσο για προγράµµατα που αφορούν τον πολιτισµό, την παιδεία, τη νεολαία και την 

ιδιότητα του πολίτη, όσο και για ορισµένους άλλους τοµείς όπως η απασχόληση, οι κοινωνικές 

υποθέσεις, η ισότητα των ευκαιριών, οι εξωτερικές σχέσεις και η αναπτυξιακή βοήθεια.  

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1983/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου (2008) ΕΕ L 
412 της 30.12.2006. 

2  http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/contributions/call_idea_en.html. 
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/dialogue/index_en.html. 
4  http://www.interculturaldialogue2008.eu 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 111 
 DG E HR   EL 

Ο διαπολιτισµικός διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των σχέσεων της ΕΕ µε τρίτες χώρες, 
και αυτό απεικονίζεται στην Ευρω-Μεσογειακή Εταιρική Σχέση (διαδικασία της Βαρκελώνης). 
Πρόσφατα έχει δοθεί σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του τρίτου κεφαλαίου της Ευρω-
Μεσογειακής συνεργασίας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο τοµέα. Καταβάλλονται 
συνεχώς προσπάθειες να βελτιωθεί η ευρωµεσογειακή διάσταση της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. 
Προς τούτο, διοργανώθηκε στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 2007, µια Ευρω-Μεσογειακή διάσκεψη 
µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης και διαπολιτισµική κατανόηση: προκλήσεις και αντιδράσεις». 
Οι συµµετέχοντες, που αντιπροσώπευαν τα τεµνόµενα ενδιαφέροντα κυβερνήσεων, θεσµικών 
οργάνων, µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνίας των πολιτών, πρότειναν δηλώσεις επί βασικών 
πτυχών της διαπολιτισµικής επικοινωνίας, απευθυνόµενοι τόσο στα ΜΜΕ και τους επαγγελµατίες 
αυτού του χώρου, όσο και στα ευρύτερα συµφέροντα που επηρεάζουν τη λειτουργία των ΜΜΕ. 

Το Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυµα Anna Lindh για το διάλογο µεταξύ πολιτισµών 1 µε έδρα την 
Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, λειτουργεί ως καταλύτης για περιφερειακές πρωτοβουλίες µε σκοπό 
την ενδυνάµωση της κατανόησης και της συνεργασίας. Το Ίδρυµα αυτό προωθεί το διάλογο µεταξύ 
πολιτισµών και συµβάλλει στην προβολή της διαδικασίας της Βαρκελώνης µέσω ανταλλαγών στο 
χώρο του πνεύµατος, του πολιτισµού και της κοινωνίας των πολιτών. Ο κύριος σκοπός του είναι να 
καλλιεργεί µεγαλύτερη προσέγγιση ανθρώπων και οργανώσεων και από τις δύο ακτές της 
Μεσογείου και να βοηθά στο γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ τους. Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην 
ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, και κύρια οµάδα στόχος οι νέοι. Μια ακόµη προτεραιότητα 
είναι η καλλιέργεια της ανεκτικότητας µεταξύ των ανθρώπων, µέσω της προώθησης ανταλλαγών 
µεταξύ µελών των διαφόρων κοινωνιών των πολιτών. Το Ίδρυµα φιλοξενεί 37 εθνικά δίκτυα τα 
οποία συγκρότησαν οι Ευρω-Μεσογειακοί εταίροι. 

Ένα άλλο παράδειγµα είναι η διαδικασία ASEM (Ευρω-Ασιατική συνάντηση). Πέραν των 
επίσηµων συνεδριάσεων ASEM, κατά την περασµένη δεκαετία υλοποιήθηκαν περίπου 100 
πρωτοβουλίες, µεταξύ των οποίων πολυάριθµες θεµατικές συναντήσεις και συµπόσια σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων, συχνά µε τη συµµετοχή των επιχειρηµατικών κοινοτήτων και οµάδων της 
κοινωνίας των πολιτών αµφοτέρων των περιοχών. Τα θέµατα, που αρχικά έδιναν έµφαση στην 
οικονοµία, επεκτάθηκαν στην κάλυψη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, τις 
παγκόσµιες απειλές για τη υγεία, τη βιώσιµη ανάπτυξη και το διάλογο µεταξύ πολιτισµών και 
θρησκειών. 

                                                 
1  www.euromedalex.org. 
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Ο διαπολιτισµικός διάλογος συζητήθηκε επίσης στο πλαίσιο ενός περιφερειακού φόρουµ της 
ASEAN κατά την 5η ενδιάµεση σύνοδο µε θέµα την αντιτροµοκρατία και το διακρατικό έγκληµα, 
στη Σιγκαπούρη το Μάιο του 2007. Η παρουσίαση της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση αυτή εστιάσθηκε 
στο ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την ενίσχυση του διαπολιτισµικού διαλόγου και στο 
ρόλο των περιφερειακών οργανώσεων (και ιδίως της ASEM) στον τοµέα αυτόν. 
 

Η ΕΕ ενεργοποιείται για πολιτιστικά και διαπολιτισµικά θέµατα σε πολυµερή φόρουµ, όπως τα 
Ηνωµένα Έθνη. Η έναρξη ισχύος της Σύµβασης της UNESCO για την προστασία και την 
προώθηση της πολυµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, στις 18 Μαρτίου 2007, συνιστά 
θεµελιώδες βήµα στο οποίο η ΕΕ συνέβαλε κατά πολύ. Ως Μέρη της Σύµβασης, η Κοινότητα και 
τα κράτη µέλη της δεσµεύθηκαν να ενισχύσουν τον πολιτιστικό πυλώνα της παγκόσµιας 
διακυβέρνησης και της βιώσιµης ανάπτυξης, ιδίως µέσω της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας. 
 

Ο πολιτισµός είναι κύριο στοιχείο της συνεργασίας της ΕΕ µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, η οποία 
περιλαµβάνει την από κοινού διοργάνωση των Ηµερών Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς καθώς και 
κοινές δραστηριότητες στα ∆υτικά Βαλκάνια. 

Η Επιτροπή και διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ εξακολουθούν να συµµετέχουν ενεργά στην Οµάδα 
των φίλων της Συµµαχίας των Πολιτισµών. Τη Συµµαχία αυτή δροµολόγησαν, στα τέλη του 2005, 
οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Τουρκίας από κοινού µε τον πρώην Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών κ. Kofi Annan, µε σκοπό την εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος 
της πόλωσης µεταξύ πολιτισµών, και τη διατύπωση συστάσεων για δράσεις καταπολέµησής της. Η 
Οµάδα Υψηλού Επιπέδου, που απαρτίζεται από 20 επιφανείς προσωπικότητες, παρουσίασε στο 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Τουρκίας 
την έκθεσή της µε τίτλο «Συµµαχία Πολιτισµών» στην Κωνσταντινούπολη, στις 13 Νοεµβρίου 
2006. Η έναρξη της λειτουργικής φάσης σηµατοδοτήθηκε µε το διορισµό του Ύπατου Εκπροσώπου 
κ. Jorge Sampaio, και τη δηµοσίευση ενός σχεδίου υλοποίησης. Οι συµµετέχοντες από την ΕΕ 
ετοιµάζονται για το πρώτο Ετήσιο Φόρουµ της Συµµαχίας, που προγραµµατίζεται να διεξαχθεί 
στην Ισπανία, τον Ιανουάριο του 2008. 

4.15. Άσυλο, µετανάστευση, πρόσφυγες και εκτοπισµένα πρόσωπα 

Τα προβλήµατα της µετανάστευσης, του ασύλου και των προσφύγων περιλαµβάνονται στους 
τοµείς προτεραιότητας των πολιτικών της ΕΕ τόσο στο εσωτερικό της όσο και στις εξωτερικές της 
σχέσεις. Η ΕΕ τονίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχισθεί η εφαρµογή των προγραµµάτων του Τάµπερε 
και της Χάγης στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων και να εκπονηθούν τα 
διάδοχα προγράµµατα, προκειµένου να ενισχυθεί περαιτέρω τόσο η εσωτερική ασφάλεια της 
Ευρώπης όσο και οι θεµελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των πολιτών. 
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Γεγονότα συναφή µε τις µεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ καταδεικνύουν την ανάγκη ταχείας 
προόδου στην ανάπτυξη µιας συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση βάσει κοινών 
πολιτικών αρχών, ικανής να λαµβάνει υπόψη όλες τις πλευρές της µετανάστευσης (το θεµατολόγιο 
της µετανάστευσης και της ανάπτυξης, τη νόµιµη µετανάστευση, την ένταξη, τη διεθνή προστασία 
των προσφύγων, τους συνοριακούς ελέγχους, την επανεισδοχή και την καταπολέµηση της 
παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων), στηριγµένης σε µια γνήσια εταιρική 
σχέση µε τις τρίτες χώρες και πλήρως ενσωµατωµένη στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. 

Έχει σηµειωθεί πρόοδος στη δηµιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και την υλοποίηση των δράσεων 
προτεραιότητας που εστιάζονται στην Αφρική και τη Μεσόγειο. Το 2006, η ΕΕ πραγµατοποίησε 
δύο υπουργικές διασκέψεις, την Ευρωαφρικανική ∆ιάσκεψη για τη Μετανάστευση και την 
Ανάπτυξη (Ραµπάτ, 10 και 11 Ιουλίου) και τη ∆ιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη Μετανάστευση και 
την Ανάπτυξη (Τρίπολη, 22 και 23 Νοεµβρίου), κατά τις οποίες καθιερώθηκαν γνήσιες εταιρικές 
σχέσεις βασιζόµενες σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της µετανάστευσης. Κατά τους τελευταίους 
µήνες, η ΕΕ απέστειλε πολυάριθµες αποστολές στην Αφρική και έλαβε συγκεκριµένα µέτρα 
συνεργασίας µε τους αφρικανούς και ευρωµεσογειακούς εταίρους, ως µέρος της Παγκόσµιας 
Προσέγγισης της Μετανάστευσης. Οι εργασίες για να δοθεί συνέχεια στις πρωτοβουλίες αυτές 
προωθούνται και εντατικοποιούνται. 

Επί πλέον του διαλόγου και της συνεργασίας για θέµατα µετανάστευσης, που ήδη διατηρεί η ΕΕ 
µε τους νότιους και νοτιοανατολικούς της γείτονες, στην ανακοίνωση της Επιτροπής1 της 
16ης Μαΐου 2007, η οποία αναφέρεται την εφαρµογή της Παγκόσµιας Προσέγγισης της 
Μετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές που γειτονεύουν µε την ΕΕ, 
παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω εντατικοποίηση και συντονισµό της συνεργασίας σε 
θέµατα µετανάστευσης µε τις χώρες αυτών των περιοχών, καθώς και µε ασιατικές χώρες από τις 
οποίες επίσης προέρχονται τα ανατολικά µεταναστευτικά ρεύµατα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Ιουνίου 2007 κάλεσε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
ανθρώπινων και χρηµατοδοτικών πόρων, εντός του υφισταµένου δηµοσιονοµικού πλαισίου, 
προκειµένου να εφαρµοσθεί εγκαίρως η παγκόσµια πολιτική µετανάστευσης. 

                                                 
1 COM (2007) 247 τελικό. 
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Η στενότερη συνεργασία µε τρίτες χώρες για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών καθίσταται 
ολοένα σηµαντικότερη. Στην ανακοίνωσή της, της 16ης Μαΐου 2007, µε θέµα την κυκλική 
µετανάστευση και τις συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες στον τοµέα της 
κινητικότητας, η Επιτροπή προτείνει ειδικές συµπράξεις µε τρίτες χώρες όσον αφορά τη 
µετανάστευση, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν σε µια συνεπή πολιτική µετανάστευσης που 
θα συνδυάζει µέτρα για την διευκόλυνση της ορθής διαχείρισης της νόµιµης µετανάστευσης και 
των πλεονεκτηµάτων της - σεβόµενη τις αρµοδιότητες και στο πλαίσιο των ειδικών αναγκών της 
αγοράς εργασίας των κρατών µελών - µε µέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης, την προστασία των προσφύγων και την αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτίων 
της µετανάστευσης, επηρεάζοντας ταυτόχρονα θετικά την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των 
µεταναστών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να διερευνηθούν περαιτέρω τόσο η δυνατότητα 
συµπράξεων στον τοµέα της κινητικότητας όσο και οι δυνατότητες κυκλικής µετανάστευσης. 

Πεπεισµένο ότι η παράνοµη απασχόληση αποτελεί τον βασικό παράγοντα έλξης για τους 
παράνοµους µετανάστες, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία της πρότασης που 
υπέβαλε η Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2007, για µια οδηγία που θα θεσπίζει κανόνες µε στόχο την 
αποφυγή της παράνοµης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών. 

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ίση κατανοµή των ευθυνών περιλαµβάνονται µεταξύ των 
θεµελιωδών αρχών που καθοδηγούν τις δραστηριότητες της Ευρώπης στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Οι αρχές της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ίσης κατανοµής των 
ευθυνών πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη το βάρος της διάσωσης µεταναστών στη θάλασσα. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα συµβολής της 
Ένωσης στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών και υπογράµµισε τη 
σκοπιµότητα ενίσχυσης της ικανότητας του FRONTEX (Οργανισµού ∆ιαχείρισης Εξωτερικών 
Συνόρων) προς το σκοπό αυτόν. Οι κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών 
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και στη διάσωση ανθρώπινων 
ζωών και συνεπώς πρέπει εποµένως να διατηρηθούν. Έχει επιτευχθεί συµφωνία για τη σύσταση 
Οµάδων Ταχείας Συνοριακής Επέµβασης, την έναρξη λειτουργίας του ∆ικτύου Περιπολίας Ακτών, 
και τη δηµιουργία κεντρικού µητρώου τεχνικού εξοπλισµού («εργαλειοθήκης» ) που θα τεθεί στη 
διάθεση των κρατών µελών. 
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Ως µέρος της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση, το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα 
χορήγησης ασύλου θα υλοποιηθεί έως τα τέλη του 2010. Στον τοµέα των θεωρήσεων και της 
πολιτικής για τη µετανάστευση, εκπονούνται κοινά πρότυπα και διαδικασίες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μέρος αυτών των προσπαθειών είναι η εισαγωγή βιοµετρικών 
διαβατηρίων, θεωρήσεων και αδειών διαµονής. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής1 µε θέµα το 
µελλοντικό ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου συνοψίζει τα κυριότερα διακυβευόµενα 
ζητήµατα και ζητά εποικοδοµητικές υποδείξεις για την συνέχεια που θα δοθεί. Βάσει συνολικών 
διαβουλεύσεων, θα εκπονηθεί ένα σχέδιο πολιτικής κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανεξετάσει την πρόοδο της εφαρµογής της συνολικής πολιτικής για 
τη µετανάστευση τον ∆εκέµβριο 2007 µε βάση την ενδιάµεση έκθεση προόδου της Επιτροπής. Η 
έκθεση αυτή θα καλύπτει την πρόοδο ως προς την εφαρµογή της παγκόσµιας προσέγγισης της 
µετανάστευσης στην Αφρική και τη Μεσόγειο καθώς επίσης και την µέχρι τα-ώρα πρόοδο στην 
εφαρµογή της παγκόσµιας προσέγγισης της µετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές 
περιοχές που γειτονεύουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο των προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας, η Επιτροπή έχει δροµολογήσει ένα νέο 
πρόγραµµα για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου, µε 
προϋπολογισµό 380 εκατοµµ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Με βάση την πείρα από το 
προηγούµενο πρόγραµµα AENEAS, στόχος του νέου θεµατικού προγράµµατος «Μετανάστευση 
και άσυλο» είναι να δοθεί υποστήριξη σε τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν 
καλύτερα τις µεταναστευτικές ροές σε όλες τους τις διαστάσεις. Το πρόγραµµα θα εστιάζει σε 
χώρες κατά µήκος των νότιων και ανατολικών µεταναστευτικών οδών προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα καλύπτει όµως και άλλες µεταναστευτικές οδούς καθώς και τις µεταναστεύσεις 
νότου/νότου. Επί πλέον, µε οριζόντιες πρωτοβουλίες θα αντιµετωπισθούν ζητήµατα όπως οι 
σχέσεις µετανάστευσης και ανάπτυξης, η µετανάστευση εργαζοµένων, το άσυλο και η προστασία 
των προσφύγων, η παράνοµη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων, καθώς και η παράνοµη 
µετανάστευση. 

                                                 
1  COM (2007) 301 τελικό. 
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Η ΕΕ συµµετείχε στον ∆ιάλογο Υψηλού Επιπέδου για τη ∆ιεθνή Μετανάστευση και την 
Ανάπτυξη (HLD), ο οποίος διεξήχθη στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου 2006 στην έδρα του ΟΗΕ στη 
Νέα Υόρκη και στον οποίο εκπροσωπήθηκαν 132 χώρες, πολλές µάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Η ΕΕ 
θεώρησε τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου ως επιτυχία, δεδοµένου ότι δόθηκε στα κράτη η 
δυνατότητα να συνοµιλήσουν για ένα θέµα το οποίο προηγουµένως αντιµετωπιζόταν ως 
υπερβολικά ευαίσθητο για συζήτηση στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Κατά τον ∆ιάλογο συζητήθηκαν οι 
θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της µετανάστευσης και οι σχέσεις της µε την ανάπτυξη, 
συµπεριλαµβανοµένων ζητηµάτων όπως τα εµβάσµατα, η διαρροή εγκεφάλων και η καταπολέµηση 
της παράνοµης εµπορίας ανθρώπων. Αναγνωρίσθηκε γενικά ότι η µείωση της φτώχειας συνδέεται 
µε την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η 
Προεδρία της ΕΕ υπογράµµισε τη σηµασία των συνεκτικών και συντονισµένων αντιδράσεων όσον 
αφορά τη µετανάστευση, σε διµερή περιφερειακά και πολυµερή φόρουµ.  

Η ΕΕ χαιρέτισε τη δηµιουργία του Παγκόσµιου Φόρουµ για τη Μετανάστευση και Ανάπτυξη, 
την οποία ανήγγειλε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ κατά τη συνεδρίαση του ∆ιαλόγου. Το 
µόνιµο αυτό φόρουµ, το οποίο δεν αποτελεί επισήµως µέρος του συστήµατος των Ηνωµένων 
Εθνών, αποσκοπεί να δίνει στα κράτη µέλη του ΟΗΕ τη δυνατότητα να µοιράζονται ιδέες και να 
συζητούν σχετικά µε τις καλύτερες πρακτικές και πολιτικές όσον αφορά τη διεθνή µετανάστευση 
και τη σύνδεση αυτού του φαινοµένου µε την παγκόσµια ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής σύµπραξης που συµφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2005 µεταξύ της 
Επιτροπής και του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), 
έγινε συνάντηση σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων στις Βρυξέλλες, την 1η Σεπτεµβρίου. Κατά τη 
συνεδρίαση αυτή, πραγµατοποιήθηκαν χρήσιµες ανταλλαγές και συντονισµός απόψεων σχετικά µε 
την προστασία των προσφύγων κατά τα µεταναστευτικά ρεύµατα, µε ιδιαίτερη εστίαση στο 
Μαρόκο/Μαγκρέµπ, την προστασία των εσωτερικά εκτοπιζόµενων ανθρώπων, τους τρόπους 
κάλυψης του χάσµατος της µετάβασης από την παροχή αρωγής στην ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη 
εστίαση στη Λιβερία, καθώς και σχετικά µε την αποκτηθείσα πείρα από καταστάσεις κρίσης και 
τον τρόπο ενίσχυσης των µηχανισµών έγκαιρης προειδοποίησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής-UNHCR 
και της συνηγορίας για την προστασία των προσφύγων, µε ιδιαίτερη εστίαση στο Σουδάν και την 
Κεντρική Ασία. 
 
4.16. Ρατσισµός, ξενοφοβία, απαγόρευση διακρίσεων και σεβασµός της πολυµορφίας 

Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία δεν συµβιβάζονται µε τις αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η ΕΕ, τα δε 
θεσµικά όργανα της ΕΕ έχουν επανειληµµένα απορρίψει και καταδικάσει κάθε µορφή τους. Η ΕΕ, 
εντός των ορίων των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί βάσει των Συνθηκών, εφαρµόζει µε 
αποφασιστικότητα σαφή πολιτική για την καταπολέµηση των φαινοµένων αυτών, τόσο εντός των 
συνόρων της όσο και στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης. 
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Το 1997, το άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νοµική βάση 
για να θεσπίζει «αναγκαία µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού» . Βάσει των εξουσιών αυτών, Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε 
την οδηγία για την ισότητα µεταχείρισης (2000/43/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για την 
απασχόληση (2000/78/ΕΚ). 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα κράτη µέλη της ΕΕ πραγµατοποίησαν περαιτέρω πρόοδο στην 
εφαρµογή των δύο αυτών οδηγιών, οι οποίες απαγορεύουν τις άµεσες και τις έµµεσες διακρίσεις, 
καθώς και την παρενόχληση, λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού, στον τοµέα της απασχόλησης, και λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε 
διάφορους τοµείς (απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και πρόσβαση σε αγαθά, 
υπηρεσίες και στέγαση, κλπ.). Με τις οδηγίες αυτές, αυξήθηκε σηµαντικά το επίπεδο προστασίας 
κατά των διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε ορισµένες χώρες, αυτό επέφερε την εισαγωγή µιας 
εντελώς νέας προσέγγισης της νοµοθεσίας και της πολιτικής κατά των διακρίσεων, η οποία 
βασίζεται στο σεβασµό των δικαιωµάτων. 

∆εδοµένου ότι η µεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο ορισµένων κρατών µελών 
είναι ελλιπής ή καθυστερεί, η Επιτροπή έχει θέσει σε κίνηση διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών αυτών. Ακόµη, έχουν αποσταλεί σε 14 κράτη µέλη επίσηµες αιτήσεις να εφαρµόσουν 
πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλετική ή εθνοτικής 
καταγωγής (2000/43/ΕΚ). Η Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να µελετά το κατά πόσον η εθνική 
νοµοθεσία των κρατών µελών αντικατοπτρίζει ορθώς τις οδηγίες. Επί πλέον, η Επιτροπή στηρίζει 
µια σειρά συµπληρωµατικών ενεργειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την επιµόρφωση 
δικαστών, δικηγόρων και αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις αρχές της νοµοθεσίας 
κατά των διακρίσεων. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να πραγµατοποιήσει διεξοδική µελέτη της χρησιµότητας και της 
σκοπιµότητας ενδεχόµενων νέων µέτρων που θα συµπληρώνουν το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 118 
 DG E HR   EL 

Μια µελέτη της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή το 2006, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι όλα τα κράτη µέλη έχουν νοµικούς κανόνες που υπερβαίνουν τα 
όσα ήδη απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οι διαφορές όµως είναι σηµαντικές µεταξύ 
των διαφόρων µορφών και πεδίων εφαρµογής τους. Υπάρχει τάση να παρέχεται υψηλότερη 
προστασία κατά των διακρίσεων λόγω θρησκεύµατος ή φύλου, ενώ οι διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας και ηλικίας καλύπτονται λιγότερο σε τοµείς πέραν της 
απασχόλησης. Μια έρευνα ευρωβαρόµετρου, τον Ιανουάριο του 2007 έδειξε ότι το 64% των 
ευρωπαίων πιστεύουν ότι στη χώρα τους οι διακρίσεις είναι ευρέως διαδεδοµένες, και 51% 
θεωρούν ότι δεν γίνονται αρκετά για την καταπολέµηση αυτού του προβλήµατος. 

Η Επιτροπή έχει επίσης ανακοινώσει ότι εντός του 2008 θα προωθήσει και νέες πρωτοβουλίες για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση των πέραν της αγοράς εργασίας διακρίσεων λόγω φύλου, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. 

Το «2007, Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της 
στρατηγικής-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την 
παροχή ίσων ευκαιριών. Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του θεµατικού έτους 
πραγµατοποιούνται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος του Έτους είναι να 
ενηµερωθούν οι άνθρωποι για τα δικαιώµατά τους, να προβληθεί πανηγυρικά η ποικιλοµορφία και 
να προαχθεί η ισότητα των ευκαιριών για τον καθένα στην Ευρώπη, είτε στην οικονοµική και 
κοινωνική είτε στην πολιτιστική ή πολιτική ζωή. Άλλες νέες δραστηριότητες περιλαµβάνουν τη 
δηµιουργία συµβουλευτικής οµάδας υψηλού επιπέδου που θα εξετάσει την ένταξη των εθνοτικών 
µειονοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµά, στην κοινωνική και την εργασιακή αγορά1. 

Βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 ∆εκεµβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν την απόφαση να ανακηρυχθεί το 2008 ως Ευρωπαϊκό 
Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου (βλ. Κεφάλαιο 4.14 σχετικά µε τον διαπολιτισµικό διάλογο). 

                                                 
1  Απόφαση 2006/33/EΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2006. 
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Εν αναµονή της άρσης ορισµένων κοινοβουλευτικών επιφυλάξεων, στις 19 Απριλίου 2007 το 
Συµβούλιο κατέληξε σε µια γενική προσέγγιση σχετικά µε την απόφαση-πλαίσιο για την 
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Στόχος της απόφασης-πλαισίου είναι να 
εξασφαλιστεί ότι ο ρατσισµός και η ξενοφοβία τιµωρούνται σε όλα τα κράτη µέλη µε 
αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Μολονότι η πρόταση απόφασης-
πλαισίου είχε υποβληθεί από την Επιτροπή από το Νοέµβριο του 2001, επί πολλά έτη η κατάσταση 
έµεινε στάσιµη δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη δεν κατόρθωναν να συµφωνήσουν για το κείµενο· το 
βασικότερο εµπόδιο ήταν η εξεύρεση της ορθής ισορροπίας µεταξύ ελευθερίας του λόγου και 
καταστολής της ρατσιστικής συµπεριφοράς. Η πρόταση απόφασης-πλαισίου χαρακτηρίζει ως 
αξιόποινη πράξη τη σκόπιµη συµπεριφορά, όπως π.χ. η προτροπή προς άσκηση βίας ή µίσους κατά 
οµάδας ατόµων, ή ατόµου που ανήκει σε µια οµάδα η οποία ορίζεται βάσει της φυλής, του 
χρώµατος, της καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, καθώς και η δηµόσια άρνηση ή η χονδροειδής υποτίµηση της σοβαρότητας των 
εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκληµάτων πολέµου. Καλύπτει κάθε µορφή 
ρατσισµού χωρίς να αναφέρει συγκεκριµένες οµάδες ατόµων που θα µπορούσαν να είναι θύµατα 
ρατσιστικής συµπεριφοράς. Τα κράτη µέλη θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η συµπεριφορά επισύρει 
ποινικές κυρώσεις µε µέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έως τριών ετών. Η απόφαση-
πλαίσιο δεν θα συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασµού των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών νοµικών αρχών, περιλαµβανοµένης της ελευθερίας της 
έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Μετά την έκδοσή της, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
συµµορφωθούν µε την απόφαση-πλαίσιο εντός δύο ετών. 

Το Συµβούλιο ίδρυσε, στις 15 Φεβρουαρίου 2007, τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
ΕΕ.1 Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων είναι ο νοµικός διάδοχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης για το ρατσισµό και την ξενοφοβία (EUMC). Ο οργανισµός αυτός, που εδρεύει 
στη Βιέννη, άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου 2007. Μέχρι να εγκριθεί το πρώτο πολυετές 
πλαίσιο που θα καθορίζει τους θεµατικούς τοµείς των δραστηριοτήτων του, οι εργασίες του ΟΘ∆ 
θα περιλαµβάνουν το ρατσισµό, την ξενοφοβία και τη συναφή µισαλλοδοξία. (βλ. Κεφάλαιο 2.1. 
σχετικά µε τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων). 

                                                 
1  ΕΕ L 53, 22.2.2007. 
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Ο Οργανισµός εκτελεί τις κανονικές του δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων µέσω του RAXEN, 
ενός δικτύου εθνικών σηµείων εστίασης που καλύπτει όλη την ΕΕ, βάσει κοινών κατευθυντήριων 
γραµµών για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ιενεργεί επίσης την έρευνα και την ανάλυση που είναι 
απαραίτητες για την σωστή κατανόηση της έκτασης και της εξέλιξης των εκδηλώσεων ρατσισµού, 
ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού στην ΕΕ. Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά του 
δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεσή του και σε άλλες δηµοσιεύσεις, όπως οι συγκριτικές εκθέσεις 
για βασικούς θεµατικούς τοµείς.  

Κατά την περίοδο που καλύπτει η ανά χείρας έκθεση, το τέως EUMC δηµοσίευσε, µεταξύ άλλων, 
τις εξής συγκριτικές εκθέσεις1: (1) Ρατσισµός, Ξενοφοβία και Μέσα Ενηµέρωσης: Για το σεβασµό 
και την κατανόηση όλων των θρησκειών και όλων των πολιτισµών (Έκθεση συνδιάσκεψης), (2) 
Ετήσια έκθεση 2006: η κατάσταση στα κράτη µέλη της ΕΕ όσον αφορά το ρατσισµό και την 
ξενοφοβία, (3) Αντισηµιτισµός: Συνοπτική ανασκόπηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
2001-2005 και (4) Μουσουλµάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διακρίσεις και ισλαµοφοβία. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του EUMC είναι διαθέσιµες στην έκθεση 
«∆ραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για το ρατσισµό και την ξενοφοβία 
κατά το 2006». 

Στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων, η ΕΕ συµµετέχει ενεργά στις προσπάθειες των Ηνωµένων 
Εθνών για την αντιµετώπιση του ρατσισµού και των διακρίσεων. Κατά την 61η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωµένων Εθνών (ΓΣΗΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε στην 3η Επιτροπή δήλωση σχετικά 
µε την εξάλειψη του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων. Η ΕΕ συµµετέχει επίσης 
εποικοδοµητικά στις προπαρασκευαστικές εργασίες της ∆ιάσκεψης Αναθεώρησης του Ντέρµπαν 
που θα πραγµατοποιηθεί το 2009 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Η ∆ιάσκεψη αυτή θα 
εστιαστεί στην υλοποίηση των ισχυόντων κανόνων. 

Στο πλαίσιο του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), µέσω 
ενωσιακού συντονισµού, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη καταβάλλουν δραστήρια και τακτικά 
προσπάθειες να επιτευχθεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει τα 56 συµµετέχοντα 
κράτη του ΟΑΣΕ όσον αφορά την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, των 
διακρίσεων, και την προώθηση του σεβασµού της ετερότητας. Εν προκειµένω, η συνάντηση για 
την υλοποίηση της ανθρώπινης διάστασης, την οποία διοργανώνει το Γραφείο ∆ηµοκρατικών 
Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ κάθε χρόνο στη Βαρσοβία, αποτελεί 
πολύτιµη πλατφόρµα για την Επιτροπή και για τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

                                                 
1  Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (∆ηµοσιεύσεις): 

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1. 
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Η ΕΕ θέτει ζητήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας στον πολιτικό διάλογο που διεξάγει µε τρίτες 
χώρες, π.χ. τη Ρωσία και την Κίνα. Τα ζητήµατα αυτά έχουν επίσης ενσωµατωθεί στις στρατηγικές 
συνεργασίας. Για παράδειγµα, δυνάµει των σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, 
οι χώρες εταίροι αναλαµβάνουν να συνεργαστούν για την καταπολέµηση όλων των µορφών 
διακρίσεων, θρησκευτικής µισαλλοδοξίας, ρατσισµού και ξενοφοβίας. Το ∆εκέµβριο του 2006, η 
Επιτροπή διοργάνωσε ένα σεµινάριο από κοινού µε το Ισραήλ, µε θέµα το ρατσισµό, την 
ξενοφοβία και τον αντισηµιτισµό. Το σεµινάριο αυτό διεξήχθη στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της 
ΕΠΓ ΕΕ-Ισραήλ. 

Η καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εις βάρος µειονοτήτων και 
αυτοχθόνων πληθυσµών αποτελεί προτεραιότητα για τη χρηµατοδότηση δυνάµει της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (EIDHR). Το θέµα αυτό έχει 
περιληφθεί σε γενικές και ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επιλογή σχεδίων προς 
χρηµατοδότηση. Μια σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων δηµοσιεύθηκε το 2006. Συνολικά, 
επελέγησαν προς χρηµατοδότηση 19 σχέδια, συνολικού ύψους 8,8 εκατοµµ. ευρώ, τα οποία 
αφορούν συγκεκριµένα µέτρα υλοποίησης της δήλωσης και του προγράµµατος δράσης του 
Ντέρµπαν, του 2001. Επιπροσθέτως επελέγησαν για χρηµατοδότηση 4 στοχοθετηµένα σχέδια, 
ύψους περίπου 2,2 εκατοµµ. ευρώ. 

Με κονδύλια της EIDHR, η ΕΕ υποστηρίζει τον Ύπατο Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στην εφαρµογή των υφισταµένων διεθνών προτύπων για την ισότητα και 
την κατάργηση των διακρίσεων, και ειδικότερα της δήλωσης και του προγράµµατος δράσης του 
Ντέρµπαν και της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων. Στις 
δραστηριότητες των σχεδίων περιλαµβάνονται εκστρατείες και σεµινάρια ευαισθητοποίησης, 
παροχή συµβουλών µέσω σχεδίων τεχνικής συνεργασίας µε κυβερνήσεις, και έρευνα και ανάλυση. 
Κύριοι εταίροι είναι το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), η UNESCO, 
η Παγκόσµια Τράπεζα, η ∆ΟΕ και άλλοι διεθνείς οργανισµοί καθώς και οργανώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και της κοινωνίας των πολιτών. 
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4.17. ∆ικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες 

Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των 
προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε µειονότητες. Ο Χάρτης των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ καθιερώνει την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής και 
γλωσσικής πολυµορφίας, ενώ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει τη βασική αρχή της 
πλήρους άσκησης των δικαιωµάτων και ελευθεριών χωρίς διακρίσεις, µεταξύ άλλων λόγω 
συµµετοχής σε εθνική µειονότητα, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 14). Ακόµη, 
το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτρέπει στην Κοινότητα 
να αναλαµβάνει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων που βασίζονται, µεταξύ 
άλλων, στην εθνοτική καταγωγή. 

Το 2007 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών1. Κάθε 
κράτος µέλος όρισε έναν εθνικό εκτελεστικό φορέα, ο οποίος κατήρτισε εθνική στρατηγική που 
εξηγεί µε ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Έτος θα αντιµετωπίσει στη συγκεκριµένη χώρα τις διακρίσεις 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισµού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεξάγεται ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης 
και προώθησης, διοργανώνονται δε συναντήσεις και εκδηλώσεις, µεταξύ των οποίων η εναρκτήρια 
εκδήλωση για το Έτος κατά την πρώτη ετήσια «Σύνοδο Κορυφής για την Ισότητα» υπό γερµανική 
Προεδρία και η ∆ιάσκεψη Λήξης του Έτους υπό πορτογαλική Προεδρία· επίσης, διάφορες έρευνες 
θα δηµοσιευθούν από την Επιτροπή, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν συζητήσεις σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο. Τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, οι δραστηριότητες οργανώνονται 
γύρω από τους τέσσερις βασικούς στόχους του Έτους: δικαιώµατα, εκπροσώπηση, αναγνώριση και 
σεβασµός. ∆ιατίθενται 7,65 εκατοµµ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων σε εθνικό 
επίπεδο, και µε το επί πλέον 50% εθνικής συγχρηµατοδότησης, ο συνολικός προϋπολογισµός 
ανέρχεται σε περίπου 15 εκατοµµ. ευρώ. 

Μεταξύ των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, 
επισηµαίνεται η δηµιουργία της Συµβουλευτικής Οµάδας Υψηλού επιπέδου για την κοινωνική 
ένταξη των εθνικών µειονοτήτων και την πλήρη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας · η πρώτη 
συνεδρίαση της Οµάδας έγινε το Φεβρουάριο του 2006, η έκθεση και οι συστάσεις της θα 
υποβληθούν το ∆εκέµβριο του 2007. Οι εργασίες της Οµάδας αυτής εισάγουν για την ΕΕ 
εκτενέστερο πεδίο για την περαιτέρω ανάπτυξη της κατανόησης θεµάτων που αφορούν τις 
µειονότητες, και την εξασφάλιση της αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο των πολιτικών της. 

                                                 
1 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/647&format= 

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
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Στα κριτήρια ένταξης για τις χώρες που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ, τα οποία 
καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993, περιλαµβάνεται ρητώς ο 
σεβασµός και η προστασία των µειονοτήτων: 

«Για να γίνει µέλος, η υποψήφια χώρα πρέπει να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσµών που 
εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό και την 
προστασία των µειονοτήτων». 

Συνεπώς, κατά το 2006 και το πρώτο εξάµηνο του 2007, εξακολούθησε να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στα άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες, τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης της 
ΕΕ όσο και σε σχέση µε τη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε τις χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων1. Βασική πρόοδο απετέλεσε η προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Σύµβαση-Πλαίσιο 
του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων2. 

Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολούθησε να αξιολογεί στις εκθέσεις της προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τις επιδόσεις των υπό ένταξη και υποψηφίων χωρών 
(Τουρκία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας), στις οποίες οι Ροµά 
χαρακτηρίζονται ως µια από τις πλέον ευάλωτες κοινότητες. Οι εν λόγω εκθέσεις, οι οποίες 
αποσκοπούν να καταγράψουν τις προόδους που σηµειώνουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 
περιέχουν επίσης συγκεκριµένες συστάσεις προς τις εν λόγω χώρες για την βελτίωση της πρακτικής 
τους. Τα εφαρµοζόµενα και τα µελλοντικά προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα παρέχουν κοινοτική 
χρηµατοδότηση µε σκοπό την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της κατάργησης των 
διακρίσεων σε χώρες που προετοιµάζονται για ένταξη στην ΕΕ. 

                                                 
1  Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 

Σερβία και Μαυροβούνιο 
2  Το κείµενο της Σύµβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα: 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm 
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Όσον αφορά το ρόλο της ΕΕ στις τρίτες χώρες, η προαγωγή και προάσπιση των δικαιωµάτων των 
ατόµων που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες παρέµεινε βασικό 
χαρακτηριστικό των εξωτερικών σχέσεων. Το θέµα των δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε 
µειονότητες ετέθη επανειληµµένα κατά το διάλογο για θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων που 
διεξάγει η ΕΕ µε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, δροµολογήθηκαν 
διάφορα στοχοθετηµένα σχέδια υπέρ µειονοτήτων, όπως η παροχή βοήθειας για την προσχολική 
εκπαίδευση εθνικών µειονοτήτων στα Κεντρικά Υψίπεδα του Βιετνάµ. Παράλληλα, αποδόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλισθεί ότι το θέµα των δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε 
µειονότητες εντάσσεται κατάλληλα σε όλες τις σχετικές παρεµβάσεις αναπτυξιακής συνεργασίας. 
Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση της υποστήριξης στον τοµέα της εκπαίδευσης, η 
οποία φυσικά θα πρέπει να περιλαµβάνει τη δίγλωσση εκπαίδευση των παιδιών της εκάστοτε 
µειονότητας. Τέλος, ορισµένα σχέδια για την προαγωγή των δικαιωµάτων των ατόµων που 
ανήκουν σε µειονότητες χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία 
και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (EIDHR) στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, 
την Ινδία, το Ισραήλ, το Καζαχστάν και την Ουγκάντα, καθώς και στην Τουρκία. 

Σε επίπεδο ΟΗΕ, το έργο της ανεξάρτητης εµπειρογνώµονα για θέµατα µειονοτήτων1 αποτελεί 
πολύτιµη πηγή για την διαµόρφωση της προσέγγισης που ακολουθεί η ΕΕ όσον αφορά τα θέµατα 
µειονοτήτων στις σχέσεις µε τις τρίτες χώρες. Η ΕΕ εξακολουθεί επίσης να παρακολουθεί µε 
ενδιαφέρον τις εργασίες της Οµάδας Μειονοτήτων του ΟΗΕ, συµµετέχει δε ενεργά στις εργασίες 
διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε θέµατα µειονοτήτων, όπως ο ΟΑΣΕ µε την Ύπατη 
Αρµοστεία του για τις εθνικές µειονότητες καθώς και το Συµβούλιο της Ευρώπης µε την 
Ευρωπαϊκή του Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας (ECRI) και τον Αρµοστή του 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

                                                 
1  Η κα Gay McDougall διορίστηκε ως ανεξάρτητη εµπειρογνώµονας για τα θέµατα 

µειονοτήτων το 2005 από την Επιτροπή Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ µε το ψήφισµα 
2005/79. 
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Κοινό πρόγραµµα του Συµβουλίου της Ευρώπης /Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ίσα δικαιώµατα 
για τους Ροµά στη Νοτιανατολική Ευρώπη 

Στο πρόγραµµα αυτό διατέθηκε ποσό ύψους 275.000 ευρώ δυνάµει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η 
προώθηση εργαλείων για την αποτελεσµατική υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για τους Ροµά στη 
Νοτιανατολική Ευρώπη, µέσω της κατάρτισης σε θέµατα συµµετοχικής παρακολούθησης και 
µηχανισµών αξιολόγησης εθνικών προγραµµάτων/δράσεων για τους Ροµά, καθώς και µέσω µια 
εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την καταπολέµηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 
κατά των Ροµά. 

Στις κύριες δραστηριότητες περιλαµβάνονται σεµινάρια εκτίµησης των αναγκών όσον αφορά την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, κατάρτιση και εκπαιδευτική εποπτεία, δηµιουργία µιας 
ιστοσελίδας για την εκστρατεία ευαισθητοποίησης, και η προαγωγή σχολικών και άλλων σχεδίων 
της κοινωνίας των πολιτών που καταπολεµούν τις προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα 
κατά των Ροµά. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται σε στενή συνεργασία µε άλλους διεθνείς παράγοντες, και συµµετέχουν 
µεταξύ άλλων κοινοτικές αντιπροσωπίες, επιτόπιες αποστολές του ΟΑΣΕ και επί τόπου υπάλληλοι 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, λαµβάνονται δε υπόψη άλλες πρωτοβουλίες. Άρχισε να εφαρµόζεται 
το ∆εκέµβριο του 2005, µε διετή διάρκεια. 

4.18. Άτοµα µε αναπηρίες 

Η δέσµευση της ΕΕ για τα άτοµα µε αναπηρίες εκφράζεται στο άρθρο 26 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες να επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζει την αυτονοµία, την κοινωνική και 
επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο.» 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ανά χείρας έκθεση, η ΕΕ εξακολούθησε να 
αποδεικνύει την προσήλωσή της στην προαγωγή και την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων 
µε αναπηρίες στην Ευρώπη σύµφωνα µε την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα µε 
αναπηρίες1. Η στρατηγική αυτή δίνει έµφαση στην αξιοπρέπεια, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την 
προστασία από διακρίσεις, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή. Υλοποιείται µέσω του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου ∆ράσης για τα άτοµα µε αναπηρίες2 το οποίο έχει τρεις κύριους στόχους: 
πρόσβαση σε ατοµικά δικαιώµατα, εξάλειψη των παραγόντων που εµποδίζουν τα άτοµα µε 
αναπηρίες να ασκούν τις ικανότητές τους, µεταξύ άλλων τα εµπόδια πρόσβασης, και ενσωµάτωση 
ζητηµάτων αναπηρίας στο ευρύ φάσµα των κοινοτικών πολιτικών που έχουν άµεσο ή έµµεσο 
αντίκτυπο στην κατάσταση των ατόµων αυτών. 

Χρήσιµο µέσο για τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών αποτελεί η Οµάδα 
Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για την αναπηρία, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των κρατών 
µελών και της Επιτροπής, αντιπρόσωποι των οργανώσεων ατόµων µε αναπηρίες και διάφοροι 
ενδιαφερόµενοι και η οποία συνεδριάζει τακτικά για να συνεχίσει την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ 
των ενωσιακών πολιτικών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Η συνεργασία διευκολύνεται επίσης µε 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, όπως ο κύκλος διασκέψεων πολιτικής που διοργανώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε 3η ∆εκεµβρίου, την Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρίες, 
καθώς και οι διασκέψεις που διοργανώνει τακτικά η Προεδρία. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/employment_social/disability/strategy el.html. 
2  Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία έκθεση για το θέµα της αναπηρίας, στην οποία εκτίθεται η 

πορεία της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτοµα µε αναπηρίες και 
εξετάζεται η επόµενη φάση του σχεδίου δράσης. Η πρώτη έκθεση δηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο 
του 2005. 

 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_el.html 
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Η ΕΕ πιστεύει ότι τα άτοµα µε αναπηρίες θα πρέπει να συµµετέχουν στον προγραµµατισµό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της σχετικής πολιτικής και της πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΕΕ συνεχίζει το διάλογό της µε το Ευρωπαϊκό Φόρουµ των ατόµων µε αναπηρίες (µια γενική 
οργάνωση που εκπροσωπεί τις ΜΚΟ για τα άτοµα µε αναπηρίες και τα Εθνικά Συµβούλια Ατόµων 
µε Αναπηρίες) και µε τους κοινωνικούς εταίρους (ενώσεις εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα και 
ενώσεις εργαζοµένων καθώς και σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εργασίας) µε στόχο την ενεργό ένταξη των ατόµων µε 
αναπηρίες. Το θέµα συζητήθηκε επίσης από την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων 
Ευκαιριών 20071. 

Η δέσµευση της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε 
αναπηρίες και εκτός των συνόρων της αντικατοπτρίζεται, µεταξύ άλλων, στις αναπτυξιακές 
πολιτικές και τα συναφή προγράµµατα της Επιτροπής. Μεταξύ 2000 και 2006, υλοποιήθηκαν 160 
σχέδια (ύψους περίπου 100 εκατοµµ. ευρώ) µε στόχο τα άτοµα µε αναπηρίες στο πλαίσιο της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ένα εξ αυτών ήταν το σχέδιο του ∆ιεθνούς Κονσόρτσιουµ 
«Ανάπτυξη και αναπηρίες», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε διάφορες ΜΚΟ, µε τίτλο «Για 
να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και της αναπηρίας στην αναπτυξιακή συνεργασία» . Στο πλαίσιο 
αυτού του σχεδίου διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, στις 20 και 21 Νοεµβρίου 2006, µια «Ευρωπαϊκή 
διάσκεψη σχετικά µε τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες», θα 
δηµοσιευθεί δε µια «Έκθεση για την καταγραφή της κατάστασης όσον αφορά την ανάπτυξη σε 
σχέση µε την αναπηρία». Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το θεµατικό πρόγραµµα για την 
ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη µε τίτλο «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό» και το έγγραφο 
στρατηγικής για το θεµατικό πρόγραµµα 2007-2013 αναφέρονται ρητά στα άτοµα µε αναπηρίες. 

                                                 
1  Βλ. Κεφάλαιο 4.17: ∆ικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες. 
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Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

Η ΕΕ συµµετείχε πλήρως στις διαπραγµατεύσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά µε τη 
∆ιεθνή Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη 
Νέα Υόρκη, στις 30 Μαρτίου 20071. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των διαπραγµατεύσεων υπήρξε ορόσηµο για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα η οποία έχει την ευκαιρία να γίνει, για πρώτη φορά, µέρος µιας συνολικής σύµβασης 
του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Έτσι, η πράξη αυτή αποτελεί την πρώτη σύµβαση περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την οποία διαπραγµατεύθηκε και υπέγραψε η Επιτροπή εξ ονόµατος της 
Κοινότητας για θέµατα εµπίπτοντα στην κοινοτική αρµοδιότητα. Όπως και όλοι οι υπογράφοντες 
τη Σύµβαση, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη βρίσκονται τώρα στη διαδικασία επικύρωσης/σύναψης 
και θα πρέπει να προβούν σε µια λεπτοµερή ανασκόπηση πολιτικής προκειµένου να προσδιορίσουν 
ακριβώς τις συνέπειες της Σύµβασης, µεταξύ άλλων στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων και της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη.  

Όσον αφορά το περιεχόµενο, η Σύµβαση σηµατοδοτεί µια σηµαντική αλλαγή: θέτει την αναπηρία 
ως ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όχι µόνον ως θέµα κοινωνικής πρόνοιας. Αφορά 650 
εκατοµµύρια άτοµα µε αναπηρίες σε ολόκληρο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων 50 εκατοµµύρια 
ευρωπαίων.  

Η Σύµβαση του ΟΗΕ θα παράσχει µια ισχυρή βάση διεθνούς δικαίου προκειµένου να τίθεται το 
ζήτηµα της αναπηρίας στο διάλογο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ΕΕ µε τρίτες χώρες που 
έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση·θα παράσχει επίσης ένα σαφές πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαλόγου 
πολιτικής για το θέµα της αναπηρίας µε τους εταίρους της αναπτυξιακής συνεργασίας. 

4.19. Θέµατα αυτοχθόνων πληθυσµών 2 

Κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, συνέβη ένα γεγονός ριζοσπαστικής σηµασίας 
για τους αυτόχθονες πληθυσµούς του κόσµου: το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ενέκρινε, 
κατά την πρώτη του τακτική σύνοδο στις 29 Ιουνίου 2006, τη ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ για τα 
δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών. Η ∆ιακήρυξη αυτή είναι αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων 
που διήρκεσαν περισσότερο από µια εικοσαετία στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, στις οποίες 
συµµετείχαν, µε µια διαδικασία καινοτόµο έναντι της συνήθους πρακτικής του Οργανισµού για τον 
καθορισµό προτύπων, αντιπρόσωποι των αυτοχθόνων πληθυσµών ισότιµα µε τους αντιπροσώπους 
των κρατών µελών του ΟΗΕ. 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm. 
2  Ανασκόπηση των βασικών εγγράφων της ΕΕ που αφορούν θέµατα αυτοχθόνων πληθυσµών 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index.htm. 
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Η ΕΕ έκρινε ότι θεωρεί η ∆ιακήρυξη αποτελεί πολύτιµη προσθήκη στα µέσα του ΟΗΕ και δήλωσε 
ότι το κείµενο αντιπροσωπεύει το καλύτερο αναµενόµενο αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής. Μαζί 
µε πολλές άλλες χώρες, η ΕΕ ψήφισε οµόφωνα υπέρ της ∆ιακήρυξης. Μετά την έγκριση, το 
Συµβούλιο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων υπέβαλε τη ∆ιακήρυξη προς έκδοση στη Γενική Συνέλευση. 

Εν τούτοις, το κείµενο δεν εκδόθηκε το Νοέµβριο, όπως αναµενόταν. Αντ’ αυτού, το ∆εκέµβριο, η 
3η Επιτροπή της ΓΣΗΕ εξέδωσε ένα διαδικαστικό ψήφισµα σύµφωνα µε το οποίο ελήφθη η 
απόφαση «να αναβληθεί η συνεκτίµηση και η δράση βάσει της ∆ιακήρυξης προκειµένου 
παρασχεθεί χρόνος για περαιτέρω σχετικές διαβουλεύσεις» 1. Η ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της για 
το γεγονός ότι η επανέναρξη των συζητήσεων για τη ∆ιακήρυξη θα ανατρέψει το συµβιβασµό που 
είχε επιτευχθεί µέσω περιεκτικών διαβουλεύσεων κα, συνεπώς, θα υποσκάψει σοβαρά την όλη 
∆ιακήρυξη. Η ΕΕ καταψήφισε την αναβολή. 

Έκτοτε συνεχίζονται οι άτυπες ανταλλαγές στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, µε σκοπό να 
εξευρεθεί µια συµβιβαστική λύση για τα εκκρεµή ζητήµατα που θα επιτρέψει την έκδοση του 
κειµένου από τη Γενική Συνέλευση πριν από την λήξη της 61ης συνόδου (προγραµµατιζόµενη 
ηµεροµηνία: 13 Σεπτεµβρίου 2007), σύµφωνα µε τη δέσµευση που ανέλαβαν οι παγκόσµιοι ηγέτες 
κατά την Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής του 20052. 

Η ΕΕ εξακολούθησε να υποστηρίζει τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τις θεµελιώδεις ελευθερίες των ανά την υφήλιο αυτοχθόνων πληθυσµών. Η υποστήριξη αυτή 
υλοποιήθηκε, µεταξύ άλλων, µε το σχέδιο το οποίο διεξάγει από κοινού µε την Ύπατη Αρµοστεία 
των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τη στήριξη της εφαρµογής των 
συστάσεων του Ύπατου Αρµοστή στο Μεξικό και τη Γουατεµάλα. Το σχέδιο αυτό, στο οποίο 
χορηγήθηκε ποσό 800.000 ευρώ δυνάµει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ηµοκρατία και τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (EIDHR), χαρακτηρίσθηκε από τον Ειδικό Εισηγητή, σε µια µελέτη την 
οποία παρουσίασε στην τέταρτη σύνοδο του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων3, ως 
παράδειγµα «βέλτιστης πρακτικής» που θα µπορούσε να εφαρµοσθεί σε άλλες χώρες. 

                                                 
1  A/RES/61/178. 
2  A/RES/60/1, παράγραφος 127. 
3  A/HRC/4/32/Add.4 της 26ης Φεβρουαρίου 2007. 
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Επί του παρόντος διεξάγονται µε κοινοτική υποστήριξη διάφορες δράσεις οι οποίες στοχεύουν τους 
αυτόχθονες πληθυσµούς είτε άµεσα είτε ως διατεµνόµενο ζήτηµα. Σε ένα πρόγραµµα το οποίο 
ξεκίνησε στις αρχές του 2007, για την υποστήριξη του τοµέα της δικαιοσύνης µέσω 
καταπολέµησης της ατιµωρησίας στην Κολοµβία, δεν προβλεπόταν άµεση στόχευση των 
αυτοχθόνων πληθυσµών. Ωστόσο, περισσότεροι από 150.000 αυτόχθονες θα ωφεληθούν από το 
πρόγραµµα δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών είχαν ενσωµατωθεί στο 
σχεδιασµό του. Ως παράδειγµα σχεδίου που στοχεύει άµεσα τους αυτόχθονες πληθυσµούς αξίζει να 
αναφερθεί ένα σχέδιο που δροµολογήθηκε το 2006 για την προστασία και την προαγωγή των 
πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων των Dhanuk, Thami και Surel 
Janajati που ζουν σε δύο περιοχές στο Νεπάλ. Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτείται µέσω επιχορήγησης 
EIDHR στην οργάνωση Care Denmark σε σύµπραξη µε την Συνοµοσπονδία Αυτόχθονων 
Εθνοτήτων του Νεπάλ (NEFIN). 

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνει η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη1, η 
προαγωγή των δικαιωµάτων των αυτοχθόνων πληθυσµών έχει ενσωµατωθεί στις πράξεις 
συνεργασίας της Κοινότητας και στα έγγραφα εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής. 
Συγκεκριµένες παραποµπές βρίσκονται ιδίως στους κανονισµούς µε τους οποίους θεσπίζονται τα 
µέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία (DCI), για την Ευρωπαϊκή Πολιτικής Γειτονίας και 
Εταιρικών Σχέσεων (ENPI), για την προαγωγή της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
(EIDHR) και για τη σταθερότητα (SI). 

                                                 
1  Κοινή ∆ήλωση της ΕΕ για την Αναπτυξιακή Πολιτική, ΕΕC 46, 24.2.2006, σ. 1. 
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EIDHR: Οικοδόµηση ικανοτήτων για αυτόχθονες πληθυσµούς στα Ηνωµένα Έθνη  

Οι αυτόχθονες είναι οι καλύτεροι προασπιστές των δικαιωµάτων τους, εφόσον διαθέτουν επαρκείς 
υλικοτεχνικούς πόρους, τεκµηρίωση και ενηµέρωση. Με αυτή την προϋπόθεση, η EIDHR στηρίζει 
τις δράσεις του doCip, του Κέντρου Τεκµηρίωσης, Έρευνας και Πληροφοριών για τους 
Αυτόχθονες Πληθυσµούς που εδρεύει στη Γενεύη (http://www.docip.org/anglais/welcome.html). 

Το τριετές αυτό σχέδιο, το οποίο χρηµατοδοτείται από την EIDHR µε ποσό ύψους 950.000 ευρώ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων οργάνων των ΗΕ τα οποία 
ασχολούνται µε τα δικαιώµατα τουλάχιστον 370 εκατοµµυρίων ανθρώπων.  

Το σχέδιο εκτελείται κυρίως µέσω των ακολούθων δράσεων:  

α) ∆ιοργάνωση τεχνικής γραµµατειακής υποστήριξης στα ΗΕ κατά τη διάρκεια των 
διασκέψεων, σε στενή συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα· 

β) Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και 
ρωσική καθώς και επαρκούς εξοπλισµού, επαφών κλπ· 

γ) ∆ηµοσίευση υλικοτεχνικών πληροφοριών στις τέσσερις γλώσσες πριν από τις συνόδους· 

δ) Συλλογή, συµπίληση και διανοµή αρχείων των διεθνών αυτών διαδικασιών και διαχείριση 
δικτύου το οποίο φέρνει σε επαφή κέντρα τεκµηρίωσης και πραγµατεύονται ζητήµατα 
αυτοχθόνων  

ε) Παροχή κατάρτισης σχετικά µε τον τρόπο τεκµηρίωσης των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων· 

στ) ∆ηµοσίευση τριµηνιαίας έκθεσης, της µόνης τετράγλωσσης πηγής πληροφοριών για 
ζητήµατα αυτοχθόνων σε διεθνές επίπεδο· 

ζ) Μετάδοση γνώσεων σε ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αυτοχθόνων στη 
γαλλόφωνη Αφρική, ιδίως σε γυναίκες, ούτως ώστε να µπορέσουν να επαναλάβουν, σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τις δράσεις του doCip, όπως τη διαχείριση κέντρων 
τεκµηρίωσης και τη διοργάνωση τεχνικής γραµµατειακής υποστήριξης, ιδίως κατά τις 
παναφρικανικές διασκέψεις για τους αυτόχθονες ή τις διασκέψεις της Αφρικανικής Ένωσης. 

Τεκµηρίωση, πληροφόρηση και επαφές διατίθενται και σε διπλωµάτες, µέλη του Κοινοβουλίου, 
εθνικούς και διεθνείς αξιωµατούχους, ΜΚΟ και ερευνητές. 
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4.20. ∆ικαίωµα ιδιωτικής ζωής και προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

Στις 6 Οκτωβρίου 2006, η ΕΕ και οι Ηνωµένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγµατεύσεις 
σχετικά µε την ενδιάµεση συµφωνία για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδοµένων από τις 
καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) από τους αεροµεταφορείς στις αµερικανικές 
αρχές. H ενδιάµεση συµφωνία παρέχει νοµική ασφάλεια αντικαθιστώντας τη Συµφωνία του Μαΐου 
του 2004 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ΗΠΑ, µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ής Μαΐου 2006. Η ενδιάµεση συµφωνία παρέχει τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσουν να διαβιβάζονται στις ΗΠΑ οι καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών που 
τηρούνται στα συστήµατα κράτησης θέσεων των αεροµεταφορέων, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και 
στο πλαίσιο της προηγούµενης συµφωνίας. Οι αρχές των ΗΠΑ µπορούν να έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών από τα συστήµατα ελέγχου 
κρατήσεων/αναχωρήσεων των αεροµεταφορέων που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφος των κρατών 
µελών της ΕΕ, σύµφωνα µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Το σύστηµα αυτό θα αντικατασταθεί από 
ένα άλλο βάσει του οποίου οι αεροµεταφορείς θα αποστέλλουν τα απαιτούµενα δεδοµένα στις 
ΗΠΑ. Οι αµερικανικές αρχές θα εξακολουθήσουν να επεξεργάζονται τα δεδοµένα PNR που 
λαµβάνουν και να µεταχειρίζονται τα πρόσωπα τα οποία αφορά η επεξεργασία δεδοµένων 
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του 2004. 

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ∆ιάσκεψη για τις ∆ιεθνείς 
∆ιαβιβάσεις Προσωπικών ∆εδοµένων, από κοινού µε το ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο της ΕΕ 
για την προστασία δεδοµένων και την ιδιωτική ζωή, ήτοι την Οµάδα «Προστασία ∆εδοµένων» του 
άρθρου 29 και την Υπηρεσία ∆ιεθνών Συναλλαγών του Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου. 
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Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 και 22 Νοεµβρίου 2006, η Οµάδα του άρθρου 29 ενέκρινε τη 
γνώµη 10/2006 (WP 128) για τα πορίσµατά της σχετικά µε την υπόθεση SWIFT. Η SWIFT είναι 
µια παγκόσµια υπηρεσία οικονοµικών µηνυµάτων η οποία διευκολύνει την αποστολή εµβασµάτων 
στην αλλοδαπή. Η SWIFT φυλάσσει όλα τα µηνύµατα επί 124 ηµέρες σε δύο κέντρα επιχειρήσεων, 
ένα στην ΕΕ και ένα στις ΗΠΑ· µια µορφή επεξεργασίας δεδοµένων η οποία στο εν λόγω έγγραφο 
αναφέρεται ως «πανοµοιότυπη» . Τα µηνύµατα περιέχουν προσωπικά δεδοµένα, όπως τα ονόµατα 
του πληρωτή και του δικαιούχου. Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις του Σεπτεµβρίου του 2001, το 
Υπουργείο Οικονοµικών (ΥΟ) των ΗΠΑ επέδωσε κλήσεις ζητώντας από τη SWIFT να παράσχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες µηνυµάτων οι οποίες φυλάσσονται στις ΗΠΑ. Η SWIFT 
συµµορφώθηκε, κατόπιν, όµως διαπραγµατεύσεων µε το ΥΟ σχετικά µε την επιβολή περιορισµών 
στην πρόσβαση. Το θέµα έλαβε µεγάλη έκταση από τον Τύπο στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές 
Ιουλίου του 2006. Η Οµάδα του άρθρου 29 τόνισε στη γνώµη της ότι ακόµη και στην 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του εγκλήµατος, πρέπει να διασφαλίζονται τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα. Ως εκ τούτου, επέµεινε στο σεβασµό των γενικών αρχών προστασίας δεδοµένων. Ως 
συνεταιριστική εταιρία µε έδρα το Βέλγιο, η SWIFT υπόκειται στο βελγικό νόµο περί προστασίας 
δεδοµένων που εφαρµόζει την οδηγία 95/46/EΚ της ΕΕ για τη προστασία δεδοµένων. Τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην ΕΕ τα οποία χρησιµοποιούν την υπηρεσία SWIFT υπόκεινται 
στους εθνικούς νόµους περί προστασίας δεδοµένων που εφαρµόζουν την οδηγία στα κράτη µέλη 
στα οποία εδρεύουν. 

Τα ζητήµατα προστασίας δεδοµένων αφορούν όλους, αλλά δεν είναι πάντοτε εντελώς κατανοητά. 
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή υποστήριξε την πρωτοβουλία του Συµβουλίου της Ευρώπης για 
µεγαλύτερη προβολή της προστασίας δεδοµένων, ανακηρύσσοντας την 28η Ιανουαρίου 2007 ως 
«Ηµέρα Προστασίας ∆εδοµένων». 

Στις 7 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για την παρακολούθηση του 
Προγράµµατος Εργασιών για καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας 95/46/EΚ για την Προστασία 
∆εδοµένων. Εξετάζοντας τις δράσεις που έχουν αναληφθεί και την παρούσα κατάσταση, η 
Επιτροπή συµπέρανε ότι το γενικό πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται από την οδηγία είναι ουσιωδώς 
κατάλληλο και τεχνολογικώς ουδέτερο. Οι εναρµονισµένοι της κανόνες εγγυώνται υψηλό επίπεδο 
προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και δηµιουργούν σηµαντικά οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και 
αρχές. 
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Θα αναληφθούν ορισµένες δράσεις ούτως ώστε να βελτιωθεί η εφαρµογή της οδηγίας και να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που παρέχει. Τα κράτη µέλη καλούνται επί του παρόντος 
να µεριµνήσουν για την ορθή εφαρµογή της και να εξαλείψουν τυχόν ασυµφωνίες. Προκειµένου να 
διευκρινισθεί ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να εφαρµοσθεί η οδηγία, η Επιτροπή θα εκθέσει τις 
απόψεις της µέσω ερµηνευτικής ανακοίνωσης. Η Οµάδα του άρθρου 29 θα συµβάλει τα µάλα στην 
εναρµόνιση των εθνικών πρακτικών των εποπτικών αρχών. Θα πρέπει να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι εθνικές αρχές προστασίας δεδοµένων είναι 
εντελώς ανεξάρτητες και ότι διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην ιδιωτική ζωή θα εξετασθούν στα 
πλαίσια της εν εξελίξει αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον απαιτούνται ειδικά νοµοθετικά µέτρα 
και µια ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε Τεχνολογίες για τη Βελτίωση της Προστασίας της 
Ιδιωτικότητας (ΤΒΙ) θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών. 

Κατά συνέπεια, στις 2 Μαΐου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση µε την οποία 
προσδιορίζονται τα οφέλη των Τεχνολογιών για τη Βελτίωση της Προστασίας της Ιδιωτικότητας 
(ΤΒΙ). Προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι 
πληροφορίες οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σχετικά µε αυτούς θα χρησιµοποιούνται σωστά. Η 
Επιτροπή προωθεί δράσεις για την ανάπτυξη και προαγωγή της χρήσης των «Τεχνολογιών για τη 
Βελτίωση της Προστασίας της Ιδιωτικότητας» , ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η παραβίαση των 
κανόνων προστασίας δεδοµένων και των δικαιωµάτων των προσώπων όχι µόνο είναι παράνοµη και 
υπόκειται σε κυρώσεις αλλά είναι τεχνικά δυσχερέστερη. Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ΤΒΙ, 
προωθούνται µηχανισµοί συνεργασίας για τον προσδιορισµό της ανάγκης και των τεχνικών 
απαιτήσεων των ΤΒΙ σε ένα µεταβαλλόµενο τεχνολογικό περιβάλλον και ενθαρρύνεται έρευνα του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Για να υποστηριχθεί η χρήση των διαθέσιµων ΤΒΙ από τους 
ελεγκτές δεδοµένων, προωθείται η χρησιµοποίησή τους από τη βιοµηχανία και τις δηµόσιες αρχές 
και προβλέπεται να τυποποιηθούν και να συντονισθούν οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες περί µέτρων 
ασφαλείας για την επεξεργασία δεδοµένων. Επίσης, προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές 
ώστε να χρησιµοποιούν ΤΒΙ, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σχετικά και η συνειδητή επιλογή 
τους να διευκολυνθεί από «σφραγίδες ιδιωτικότητας». 
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Στις 12 Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε την απόφαση πλαίσιο για 
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο 
της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το Συµβούλιο συµπέρανε ότι 
η απόφαση πλαίσιο θα βασίζεται στις ισχύουσες αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης περί 
ελάχιστης προστασίας δεδοµένων. Επίσης, το Συµβούλιο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει όλες τις 
λύσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της επειδή η 
απόφαση πλαίσιο δεν έχει ακόµη εκδοθεί και προτίθεται να επιτύχει πολιτική συµφωνία το 
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως το τέλος του 2007. 

 

________________________ 
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5. ∆ράσεις της ΕΕ σε διεθνή φόρουµ 
5.1. 61η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών 

Η Τρίτη Επιτροπή της ΓΣΗΕ (κοινωνικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά θέµατα) συνεδρίασε από 
τις 2 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεµβρίου 2006· συνολικά, εξέτασε 60 ψηφίσµατα, περίπου όσα και 
κατά το παρελθόν έτος. Από αυτά, τα µισά εγκρίθηκαν χωρίς ψηφοφορία, 25 ψηφίσθηκαν, τρία 
αποσύρθηκαν1, για ένα υποβλήθηκε πρόταση µη εξέτασης («no action motion» )2, (δηλ. απόφαση 
που απαγορεύει τη συζήτηση για ένα θέµα το οποίο θίγεται σε ψήφισµα) και ένα παραπέµφθηκε 
στην Πέµπτη Επιτροπή3. Αυτό δηλώνει ελαφρά αύξηση των ψηφοφοριών στα ψηφίσµατα. Επίσης, 
οκτώ ψηφίσµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν οι αντιπρόσωποι της Τρίτης Επιτροπής εξετάσθηκαν 
απευθείας από την ολοµέλεια της ΓΣΗΕ. 

Η ΕΕ εξακολούθησε να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στις εργασίες της Τρίτης Επιτροπής. Η 
Προεδρία της ΕΕ προέβη συνολικά σε 39 δηµόσιες δηλώσεις στην Επιτροπή, µεταξύ άλλων 
δηλώσεις γενικού περιεχοµένου, εισαγωγές, επεξηγήσεις ψήφου και θέσεις, δηλώσεις κατά των 
προτάσεων µη εξέτασης. Η ΕΕ στο σύνολό της, συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών 
συγκεκριµένων κρατών µελών, υπέβαλε 13 ψηφίσµατα στην εν λόγω επιτροπή, ορισµένα εκ των 
οποίων συνυποστηρίχθηκαν από άλλες χώρες. Τέσσερα σχέδια ψηφισµάτων τέθηκαν σε 
ψηφοφορία και εγκρίθηκαν. 

                                                 
1  Η κατάσταση των παιδιών στο Λίβανο (Κούβα εκ µέρους του Κινήµατος των Αδεσµεύτων)· 

Απαράδεκτο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω της πρακτικής της 
µυστικής κράτησης και των παράνοµων µεταγωγών κατά την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (Λευκορωσία)· η έκθεση του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(Ναµίµπια εκ µέρους της Αφρικανικής Οµάδας). 

2  Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ουζµπεκιστάν (ΗΠΑ). 
3  Ενίσχυση του Προγράµµατος για την Πρόληψη του Εγκλήµατος και την Ποινική ∆ικαιοσύνη 

των Ηνωµένων Εθνών και ο ρόλος της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήµατος και την 
Ποινική ∆ικαιοσύνη ως αρχή διαχείρισης (διαβιβάσθηκε από το Οικονοµικό και Κοινωνικό 
Συµβούλιο -ECOSOC). 
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Η ΕΕ υπέβαλε δύο ψηφίσµατα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε συγκεκριµένη 
χώρα, στη Μυανµάρ και στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας. Το ψήφισµα για τη Λ∆Κ υπεβλήθη 
από κοινού µε την Ιαπωνία και εγκρίθηκε από ευρεία πλειοψηφία. Το ψήφισµα για τη Βιρµανία/ 
Μυανµάρ εγκρίθηκε αφού απερρίφθη η πρόταση µη εξέτασης. Ο Καναδάς υπέβαλε ψήφισµα για το 
Ιράν και οι ΗΠΑ ψηφίσµατα για τη Λευκορωσία και το Ουζµπεκιστάν (που δεν εγκρίθηκαν 
κατόπιν πρότασης µη εξέτασης), όλα µε τη συνυποστήριξη της ΕΕ. Το αποτέλεσµα των 
ψηφισµάτων για συγκεκριµένη χώρα µπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν το 
κλίµα κατά αυτού του είδους ψηφισµάτων που φαινόταν να επικρατεί πριν και κατά τη 
συγκεκριµένη συνέλευση. Παρότι µόνο µία εγκρίθηκε, το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
υποβάλλονται προτάσεις µη εξέτασης είναι ανησυχητικό. Εκφράσθηκαν επίσης φόβοι για 
«ψηφίσµατα αντιποίνων» , τα οποία έχουν πολιτικά κίνητρα και όχι γνήσια µελήµατα ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. 

Όπως και κατά την προηγούµενη συνέλευση, η ΕΕ ήταν ο βασικός υποστηρικτής δύο θεµατικών 
ψηφισµάτων: για τη θρησκευτική µισαλλοδοξία, το περσινό αποτέλεσµα όσον αφορά τη 
συναίνεση επαναλήφθηκε και ο αριθµός των υποστηρικτών έφθασε για πρώτη φορά τους 99, 
γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι διάφορα ψηφίσµατα κατέδειξαν τις θεµελιώδεις 
διαφορές των προσεγγίσεων των θεµάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
θρησκείας. Σύµφωνα µε τη συµφωνηµένη περιτροπή, κύριος υποστηρικτής του ψηφίσµατος για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού ήταν φέτος η GRULAC (Οµάδα Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής). 
Η ενότητα της ΕΕ και της GRULAC σχετικά µε το ψήφισµα διατηρήθηκε, κέρδισε τον πρωτοφανή 
αριθµό 120 συνυποστηρικτών και απεφεύχθη µια χρονοβόρα ψηφοφορία κατά παράγραφο. Το 
ψήφισµα εγκρίθηκε µε 176 ψήφους υπέρ και 1 (ΗΠΑ) κατά. 

Η υπό την ηγεσία της ΕΕ διαπεριφερειακή δήλωση για τη θανατική ποινή, η οποία εκδόθηκε από 
την ολοµέλεια της ΓΣΗΕ απέσπασε συνολικά 85 υπογραφές και χρησίµευσε ως βάση για 
περαιτέρω ανάλυση όσον αφορά ενδεχόµενες πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν. 

Οι εθνικές πρωτοβουλίες των κρατών µελών της ΕΕ εγκρίθηκαν επίσης επιτυχώς· αφορούσαν 
µεταξύ άλλων: τη βία κατά των γυναικών (ΚΧ/ΓΑ), τα βασανιστήρια (∆Α), και την πρόληψη του 
εγκλήµατος (IT), περιφερειακές ρυθµίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (BE), και µία 
πρωτοβουλία σχετικά µε τη Σύµβαση για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (BE/ΣΝ), και η 
διετής πρωτοβουλία των σκανδιναβικών χωρών για τις συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις (Σ∆). 
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Νέα στοιχεία στο έργο της Τρίτης Επιτροπής ήταν η συζήτηση για το Πρόγραµµα 19 (στρατηγικό 
πλαίσιο του προϋπολογισµού της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα -OHCHR 2008-2009) και η αναπτυσσόµενη συνεργασία µεταξύ της Τρίτης Επιτροπής 
και του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· µέρος της συνόδου του Συµβουλίου συνέπεσε 
εκτάκτως µε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

5.2. Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών 

Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των ΗΕ, Μεταρρύθµιση των ΗΕ 

Κατά τη διάσκεψη των ΗΕ τον Σεπτέµβριο του 2005, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
αποφάσισαν να ιδρύσουν Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΣΑ∆) σε αντικατάσταση της 
Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΑ∆, η 
εντολή του, τα καθήκοντα και οι µέθοδοι εργασίας θα αποφασίζονταν από τη Γενική Συνέλευση 
(ΓΣ) των Ηνωµένων Εθνών το συντοµότερο δυνατόν κατά την 60ή συνέλευσή της. Στις 15 
Μαρτίου 2006, εκδόθηκε η απόφαση 60/251 της ΓΣ για την ίδρυση του Συµβουλίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Η ΕΕ συµµετείχε ενεργότατα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. 
Εξαρχής, η ΕΕ είχε θέσει ως στόχο τη δηµιουργία ενός Συµβουλίου το οποίο θα διαθέτει το 
καθεστώς, την εντολή, τις δοµές και τα µέλη που απαιτούνται ώστε να δοθεί στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα η κεντρική θέση η οποία προβλέπεται από το Χάρτη των ΗΕ. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει 
προτάσεις χάρις στις οποίες το νέο Συµβούλιο θα αποτελέσει σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την 
τέως Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (CHR). Συγκεκριµένα, η ΕΕ κατέβαλε προσπάθειες 
ώστε το νέο Συµβούλιο να είναι µόνιµο όργανο, ικανό να αντιµετωπίζει ζητήµατα και καταστάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όταν ανακύπτουν, µε πραγµατική ευελιξία στον τρόπο εργασίας και 
εστίαση στο διάλογο, τη συνεργασία και τη συνδροµή για την κάλυψη των ελλείψεων στον τοµέα 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επίσης, η ΕΕ έδωσε µεγάλη έµφαση στην αδιάλειπτη συµµετοχή 
ΜΚΟ και Ειδικών ∆ιαδικασιών στο νέο Συµβούλιο, αξιοποιώντας τα επιτεύγµατα της CHR. 
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Η τελευταία και αµιγώς διαδικαστική σύνοδος της CHR πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2006 
και διήρκεσε µόνο µισή ηµέρα. Από τα 47 µέλη τα οποία εκλέχθηκαν στην ΕΑ∆, οκτώ ήταν κράτη 
µέλη της ΕΕ: Γαλλία, Γερµανία, ΗΒ, Φινλανδία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουµανία και Τσεχική 
∆ηµοκρατία. Έκτοτε, το Συµβούλιο διεξήγαγε 5 τακτικές και 4 ειδικές συνόδους µε θέµα την 
κατάσταση στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και το Νταρφούρ. Ενώ σε όλες τις συνόδους 
συζητήθηκαν ορισµένα ουσιώδη ζητήµατα, από τον Ιούλιο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2007, το 
Συµβούλιο ασχολήθηκε και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας οικοδόµησης θεσµών, 
συµπεριλαµβανοµένη της αναθεώρησης των υφισταµένων εντολών της CHR καθώς και των 
ρυθµίσεων για τη λεγόµενη Καθολική Περιοδική Εξέταση, η οποία προβλέπεται στην απόφαση 
60/251 της ΓΣ. Συνεπώς, το ΣΑ∆, όσον αφορά την ουσία και τις διαδικασίες, απετέλεσε 
προτεραιότητα για την ΕΕ κατά το διάστηµα 2006-2007. 

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεξήγαγε 4 τακτικές 
και 4 ειδικές συνόδους. 
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Η εναρκτήρια σύνοδος του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεξήχθη από 19 έως 30 
Ιουνίου 2006 στη Γενεύη. Η 2η τακτική σύνοδος πραγµατοποιήθηκε από τις 18 Σεπτεµβρίου έως 
τις 6 Οκτωβρίου και σε δεύτερη φάση από τις 27 έως τις 29 Νοεµβρίου 2006. Η ατζέντα του 
Συµβουλίου περιελάµβανε αρκετά σηµαντικά ουσιώδη ζητήµατα, δεδοµένου ότι οι Ειδικές 
∆ιαδικασίες επρόκειτο να υποβάλουν τις εκθέσεις τους µετά την επικέντρωση της εναρκτήριας 
συνόδου στη θέση σε λειτουργία των νέων θεσµών. Η ΕΕ έκρινε ότι οι εργασίες αυτές συνιστούν 
τη σωστή βάση για την αντιµετώπιση τόσο θεµατικών ζητηµάτων όσο και καταστάσεων σε 
συγκεκριµένες χώρες και προσπάθησε να εργασθεί υπό την καθοδήγηση του Προέδρου του ΣΑ∆ 
ώστε η σύνοδος να οδηγήσει σε κοινό αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι η ΕΕ δεσµευόταν από 
ορισµένους περιορισµούς όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ωστόσο, γενικά το κλίµα της 
συνόδου ήταν αρκετά συγκεχυµένο, λόγω της αναζήτησης νέων τρόπων εξέτασης θεµάτων. 
Υποβλήθηκαν 46 σχέδια προτάσεων, 7 εκ των οποίων από την ΕΕ ή τα κράτη µέλη της και το 
Συµβούλιο δεν είχε αρκετό χρόνο για να λάβει απόφαση. Στη συνέχεια, το Συµβούλιο αποφάσισε 
κατ’ εξαίρεση να συνεχίσει την εξέταση των σχεδίων ψηφισµάτων στο δεύτερο µέρος της 2ης 
συνόδου, όταν το Συµβούλιο αναµενόταν να συνέλθει για την 3η τακτική σύνοδο. Κατά συνέπεια, 
το Συµβούλιο εξέδωσε µόνο τρεις αποφάσεις κατά το πρώτο µέρος της 2ης συνόδου. Οι αποφάσεις 
εγκρίθηκαν µε τη διαδικασία της συναίνεσης. Κατά το δεύτερο µέρος, εκδόθηκαν 
19 ψηφίσµατα/αποφάσεις·στην πλειονότητά τους εγκρίθηκαν µε συναίνεση, 1 απερρίφθη κατόπιν 
ψηφοφορίας (η τροπολογία της ΕΕ στην απόφαση για το Νταρφούρ1) και 5 εγκρίθηκαν µε 
ψηφοφορία, συµπεριλαµβανοµένης απόφασης για το Νταρφούρ την οποία υπέβαλε η Αφρικανική 
Οµάδα. Όλα τα υπόλοιπα ψηφίσµατα, µεταξύ αυτών το κείµενο της ΕΕ για τη Σρι Λάνκα, είτε 
παραπέµφθηκαν σε µεταγενέστερες συνόδους είτε αποσύρθηκαν. 

                                                 
1  A/HRC/2/L.48, απερρίφθη κατόπιν ψηφοφορίας: 20 υπέρ, 22 κατά και 4 αποχές. 
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Η 3η τακτική σύνοδος διεξήχθη από τις 29 Νοεµβρίου έως τις 8 ∆εκεµβρίου 2006, εκτάκτως 
αµέσως µετά τη σύνοδο της Τρίτης Επιτροπής της ΓΣΗΕ. Επρόκειτο να εστιάσει σε ζητήµατα που 
άπτονται της οικοδόµησης θεσµών. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να µην υποβάλει τις 
πρωτοβουλίες της στην εν λόγω σύνοδο. Το Συµβούλιο εξέτασε 7 ψηφίσµατα/αποφάσεις, 4 εκ των 
οποίων εγκρίθηκαν µε συναίνεση και 3 µε ψηφοφορία. Η ΕΕ δήλωσε αποχή όσον αφορά το 
ψήφισµα παρακολούθησης το οποίο υποστήριξαν οι χώρες της Οργάνωσης της Ισλαµικής 
∆ιάσκεψης (OIC) σχετικά µε την κατάσταση στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη και να 
υποστηρίξει την έγκριση νέου κειµένου παρακολούθησης της OIC σχετικά µε την Επιτροπή 
Έρευνας για τον Λίβανο η οποία είχε συσταθεί από την 1η ειδική σύνοδο του Συµβουλίου. 
Ωστόσο, η ΕΕ δεν µπόρεσε να υποστηρίξει δύο αφρικανικά κείµενα σχετικά µε τις προετοιµασίες 
της ∆ιάσκεψης Αναθεώρησης του Ντέρµπαν και τη Συνολική Παρακολούθηση της ∆ιάσκεψης του 
Ντέρµπαν, διότι δεν εξέφραζαν ικανοποιητικά το αντίστοιχο ψήφισµα της ΓΣ και θα προδίκαζαν το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας παρακολούθησης. 
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Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 4ης τακτικής συνόδου του Συµβουλίου (12 έως 30 Μαρτίου 
2007) παρέστη ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας, κ. Frank Walter Steinmeier, 
εκπροσωπώντας την Προεδρία της ΕΕ. Η σύνοδος επικεντρώθηκε για µια ακόµη φορά στην 
κατάσταση στο Νταρφούρ· κατά τα άλλα και στα πλαίσια της εν εξελίξει διαδικασίας για την 
οικοδόµηση θεσµών, χαρακτηρίσθηκε γενικά από την επιφυλακτικότητα των αντιπροσωπιών όσον 
αφορά τον αριθµό πρωτοβουλιών που υποβλήθηκαν. Έως εκείνη τη σύνοδο, η ΕΕ είχε ήδη 
καταξιωθεί, παρότι υστερεί από αριθµητική άποψη, ως βασικός φορέας, εγείροντας µε επιτυχία 
σηµαντικά θέµατα, όπως το Νταρφούρ και το ζήτηµα της θανατικής ποινής, και εξετάζοντας την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε αρκετές χώρες στα πλαίσια του συνεχούς 
διαδραστικού διαλόγου µε την Ύπατη Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και πολλές από τις Ειδικές ∆ιαδικασίες. Στα πλαίσια της επονοµαζόµενης «συναφούς 
συζήτησης» , η ΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή συνεδρίασης διάρκειας µισής ηµέρας 
σχετικά µε την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Ζιµπάµπουε. Όσον 
αφορά το Νταρφούρ, το Συµβούλιο ενέκρινε χωρίς ψηφοφορία κοινό κείµενο ΕΕ-Αφρικής στο 
οποίο λαµβάνεται υπ’ όψιν η έκθεση της Αποστολής Αξιολόγησης Υψηλού Επιπέδου, έδωσε σαφή 
περιγραφή της κατάστασης στο Νταρφούρ και δηµιούργησε καινοτόµο µηχανισµό ο οποίος 
περιλαµβάνει θεµατικές εντολές και ο οποίο, κατά τους προσεχείς µήνες, θα µελετήσει τρόπους και 
µέσα για τη βελτίωση της επιτόπιας κατάστασης ανθρώπινων δικαιωµάτων µέσω της εφαρµογής 
των 115 συστάσεων που έχουν διατυπωθεί για το Νταρφούρ στα πλαίσια του συστήµατος των ΗΕ. 
Το κείµενο αυτό επιτρέπει επίσης την ανάληψη δράσης από το ΣΑ∆ για να δοθεί συνέχεια σε αυτό. 
Η συναινετική έγκριση ψηφίσµατος για το Νταρφούρ θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια από τις 
γνωστές επιτυχίες του πρώτου έτους του ΣΑ∆. Επίσης, το Συµβούλιο ενέκρινε ψηφίσµατα για το 
∆ικαίωµα στην Ανάπτυξη (το οποίο υπέβαλε η Κούβα εκ µέρους των χωρών του Κινήµατος των 
Αδεσµεύτων) και τη Θρησκευτική Μισαλλοδοξία (το οποίο υπέβαλε η ΕΕ). Ένα ανταγωνιστικό 
µονόπλευρο κείµενο της OIC για τη «∆υσφήµιση των Θρησκειών» εγκρίθηκε µε τις µισές µόλις 
ψήφους του Συµβουλίου (ενώ η ΕΕ το καταψήφισε). Όσον αφορά την κατάσταση στη Σρι Λάνκα, η 
ΕΕ έτι µία φορά υποχρεώθηκε να µεταθέσει την πρωτοβουλία της σε µεταγενέστερη σύνοδο του 
Συµβουλίου. 
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Το πρώτο έτος λειτουργίας του Συµβουλίου έληξε µε την 5η τακτική σύνοδο (11 έως 
19 Ιουνίου 2007) και την περάτωση της διαδικασίας οικοδόµησης θεσµών µέσω της έγκρισης, 
χωρίς ψηφοφορία, «δέσµης» η οποία προσδιορίζει τη µελλοντική δοµή του Συµβουλίου. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής, ήτοι των 6 οµάδων εργασίας (αρµόδιων για το µηχανισµό της Καθολικής 
Περιοδικής Εξέτασης -UPR), τις Ειδικές ∆ιαδικασίες/ Κώδικα ∆εoντολογίας, το νέο Γνωµοδοτικό 
Όργανο των Εµπειρογνωµόνων, τη νέα ∆ιαδικασία Υποβολής Καταγγελιών, την Ατζέντα/Ετήσιο 
Πρόγραµµα Εργασιών και τις Μεθόδους Εργασίας/Εσωτερικό Κανονισµό) οι οποίες έχουν εντολή 
να διαπραγµατευθούν τα στοιχεία της δέσµης υπό την καθοδήγηση µεσολαβητών καθώς και κατά 
τις επακόλουθες άτυπες διαβουλεύσεις των οποίων προήδρευσε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
πρέσβης κ. de Alba από το Μεξικό, η ΕΕ είχε ενεργή συµµετοχή και επέµεινε ως προς την ανάγκη 
δηµιουργίας αποτελεσµατικών και αξιόπιστων µηχανισµών για το Συµβούλιο. Εν προκειµένω, η 
ΕΕ εισηγήθηκε θερµά τη δηµιουργία, µεταξύ άλλων, µηχανισµού UPR βάσει δεικτών αξιολόγησης 
για τη διατήρηση όλων των εντολών ανά θέµα και ανά χώρα, για Κώδικα ∆εοντολογίας που δεν θα 
παραβιάζει την ανεξαρτησία και το χαρακτηρισµό των Ειδικών ∆ιαδικασιών και τη µόνιµη 
συµπερίληψη του σηµείου «Καταστάσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις οποίες πρέπει να 
αποδώσει προσοχή του Συµβούλιο» στην ηµερήσια διάταξη. 

Παρά την ισχυρή αντίθεση και την αριθµητική µειοψηφία της ΕΕ στο Συµβούλιο, οι περισσότεροι 
εκ των εκπεφρασµένων στόχων της εκπληρώθηκαν. Ωστόσο, η ΕΕ δεν µπόρεσε να αποτρέψει τη 
λήξη των εντολών για τη Λευκορωσία και την Κούβα καθώς και τη µόνιµη συµπερίληψη σηµείου 
στην ηµερήσια διάταξη αποκλειστικά για την κατάσταση στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη 
(το οποίο, σύµφωνα µε την ΕΕ, θα πρέπει να υπαχθεί στο σηµείο της ηµερήσιας διάταξης για τις 
Καταστάσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων). Πρόβληµα ανέκυψε την τελευταία στιγµή µε την 
επιµονή µίας χώρας να θεσπισθεί πλειοψηφία δύο τρίτων για την έκδοση ψηφισµάτων για 
συγκεκριµένη χώρα, το οποίο λύθηκε µόνον αφού το Συµβούλιο κάλεσε του συντάκτες των εν 
λόγω ψηφισµάτων να εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους 
(κατά προτίµηση από 15 µέλη του Συµβουλίου). Καίτοι δεν είναι πλήρως ικανοποιηµένη από το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας οικοδόµησης θεσµών, η ΕΕ φρονεί ότι πλέον το Συµβούλιο διαθέτει 
ικανοποιητική δοµική βάση ώστε να φέρει εις πέρας την εντολή του βάσει του ψηφίσµατος 60/251 
της ΓΣ. Παρότι αναγνωρίζει την ανάγκη του Συµβουλίου να συµφωνήσει ορισµένες τεχνικές 
ρυθµίσεις κατά την 6η σύνοδο (10 έως 28 Σεπτεµβρίου 2007), η ΕΕ αναµένει από το ΣΑ∆ να θέσει 
σε λειτουργία τους µηχανισµούς τους οποίους διαθέτει και να επανέλθει σε ουσιωδέστερα θέµατα 
που απαιτούν την προσοχή του. 
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Επίσης, το Συµβούλιο πραγµατοποίησε τέσσερις ειδικές συνόδους. 

Το Συµβούλιο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (ΣΑ∆) των ΗΕ διεξήγαγε την 1η ειδική σύνοδο1 στις 
5-6 Ιουλίου 2006 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Κατεχόµενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη κατόπιν αιτήµατος της Οµάδας Αραβικών Κρατών. Η ειδική σύνοδος 
πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά την εναρκτήρια σύνοδο του Συµβουλίου (19 έως 30 Ιουνίου 
2006). Παρότι η συζήτηση κατά την ολοµέλεια διεξήχθη σε εποικοδοµητικό κλίµα, το τελικό 
σχέδιο ψηφίσµατος το οποίο υπέβαλε η Οργάνωση της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης (OIC) δεν 
παρουσίαζε την κατάσταση κατά τρόπο ακριβοδίκαιο, εκφράζοντας τους προβληµατισµούς µόνο 
της µίας πλευράς· ως εκ τούτου, η ΕΕ δεν µπορούσε να το δεχθεί. Παρά την καταψήφισή του από 
την ΕΕ, το ψήφισµα εγκρίθηκε µε άνετη πλειοψηφία. Εγκρίνοντας το ψήφισµα, το Συµβούλιο 
αποφάσισε να διοργανώσει διερευνητική αποστολή µε επικεφαλής τον κ. John Dugard, Ειδικό 
Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα κατεχόµενα από το 1967 
παλαιστινιακά εδάφη. 

Η 2η ειδική σύνοδος πραγµατοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 2006 σχετικά µε την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον Λίβανο κατόπιν αιτήµατος της Οµάδας Αραβικών Κρατών. Το 
Συµβούλιο αποφάσισε να συγκροτήσει και να στείλει αµέσως στην περιοχή επιτροπή έρευνας 
υψηλού επιπέδου. Η ΕΕ καταψήφισε το ψήφισµα, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει εκφράσει σοβαρότατες 
ανησυχίες εξαιτίας των απωλειών Λιβανέζων και Ισραηλινών αµάχων και της ανθρώπινης 
δυστυχίας αλλά το ψήφισµα ήταν µονόπλευρο και ουδόλως αφορούσε την προστασία και 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της διότι παρά τα 
επανειληµµένα αιτήµατα, δεν πραγµατοποιήθηκαν ουσιώδεις συζητήσεις περί του κειµένου του 
σχεδίου ψηφίσµατος. 

Η 3η ειδική σύνοδος διεξήχθη στις 15 Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Κατεχόµενα παλαιστινιακά Εδάφη, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσφατης στρατιωτικής δράσης στη Βόρεια Γάζα και στο Μπέιτ Χανούν κατόπιν αιτήµατος της 
Οµάδας Αραβικών Κρατών. Το Συµβούλιο αποφάσισε να αποστείλει ταχέως διερευνητική 
αποστολή υψηλού επιπέδου στο Μπέιτ Χανούν. Οι ψήφοι της ΕΕ σχετικά µε το σχέδιο ψηφίσµατος 
µοιράσθηκαν καθώς 6 κράτη µέλη το καταψήφισαν και ένα δήλωσε αποχή. Ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου διόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Desmond Tutu επικεφαλής της αποστολής από κοινού µε 
την καθηγήτρια κα Christine Chinkin. Όµως, η αποστολή δεν µπόρεσε να ταξιδεύσει διότι 
απερρίφθησαν οι αιτήσεις θεωρήσεων. 

                                                 
1 Το ψήφισµα 60/251 της ΓΣ παρέχει τη δυνατότητα σύγκλησης ειδικής συνόδου του ΣΑ∆ 

κατόπιν αιτήµατος του 1/3 των µελών του Συµβουλίου. 
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Η 4η ειδική σύνοδος πραγµατοποιήθηκε στις 12-13 ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στο Νταρφούρ κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕ, µε τη συµµετοχή της Αφρικανικής 
Οµάδας και 35 συνολικά µελών του Συµβουλίου. Μετά τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου του 
Συµβουλίου, η ΕΕ είχε επικεντρωθεί στην ανάγκη δράσης για την αντιµετώπιση της σοβαρής 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Νταρφούρ. Ωστόσο, κατά τις τακτικές συνόδους 
του Συµβουλίου δεν µπόρεσε να επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς ένα ουσιώδες ψήφισµα και στη 
σύγκληση της έκτακτης συνόδου συνέβαλαν οι βαρύνουσες δηλώσεις για την κατάσταση του 
Γενικού Γραµµατέως των ΗΕ και της Ύπατης Αρµοστού για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Η ειδική 
σύνοδος χαρακτηρίσθηκε από την ευρεία συµµετοχή ΜΚΟ και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων από την περιοχή. Ήταν η πρώτη ειδική σύνοδος η οποία περιέλαβε ανοικτή 
διαδικασία διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το αποτέλεσµα, το οποίο επετεύχθη µε συναίνεση. Το 
Συµβούλιο αποφάσισε να στείλει στο Νταρφούρ αποστολή αξιολόγησης υψηλού επιπέδου 
αποτελούµενη από 5 εµπειρογνώµονες και την Ειδική Εισηγήτρια για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Σουδάν, κα Sima Samar. ∆υστυχώς, δεν επετράπη στην αποστολή, 
επικεφαλής της οποίας ήταν η κάτοχος Νόµπελ κα Jody Williams και η οποία θα µπορούσε να 
διεξαγάγει έρευνα στο Τσαντ και στην Αιθιοπία, να εισέλθει στο Σουδάν. Παρά ταύτα, η αποστολή 
υπέβαλε ουσιώδη έκθεση στην 4η τακτική έκθεση του Συµβουλίου, προλειαίνοντας το έδαφος για 
την ανάληψη περαιτέρω δράσης από το Συµβούλιο. 

Οι δεύτερες εκλογές του Συµβουλίου έλαβαν χώρα στις 17 Μαΐου 2007, µε την εκλογή για πρώτη 
φορά της Σλοβενίας και της Ιταλίας και την επανεκλογή των Κάτω Χωρών. Πέραν αυτών των 
χωρών, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ρουµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι επί του παρόντος µέλη 
του Συµβουλίου. 

Όπως απεδείχθη κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Συµβουλίου, η µετάβαση από την Επιτροπή 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δεν ήταν εύκολη ούτε 
προήγαγε αυτοµάτως την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα πλαίσια του συστήµατος των 
ΗΕ. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αριθµητική µειοψηφία στο Συµβούλιο, έχει καταξιωθεί ως 
κύριος/σηµαίνων παράγων σε όλες τις πτυχές των εργασιών του Συµβουλίου. Η συνεχιζόµενη 
δράση του Συµβουλίου στο Νταρφούρ καταδεικνύει την αυξανόµενη προθυµία του να εξαλείψει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλες τις περιοχές και η ΕΕ ευελπιστεί ότι η 
εφαρµογή της δέσµης οικοδόµησης θεσµών θα συµβάλει στην επίτευξη των απώτερων στόχων του 
Συµβουλίου. 

5.3. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 

Η ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) συµµερίζονται τις ίδιες αξίες και επιδιώκουν κοινούς 
στόχους όσον αφορά την προστασία και την προαγωγή της δηµοκρατίας, του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Σκοπός της 
ΕΕ παραµένει η ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας, όπως 
υπογραµµίσθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του Συµβουλίου της Ευρώπης στη Βαρσοβία, στις 
17 Μαΐου 2005. 
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Προς τούτο, υπογράφηκε Μνηµόνιο Συµφωνίας µεταξύ ΕΕ και ΣτΕ τον Μάιο του 2007. Η πολιτική 
αυτή συµφωνία µορφοποιεί το νέο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Επίσης, καθορίζει µε σαφήνεια 
τους τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η συνεργασία (όπως αναφέρονται ανωτέρω) καθώς και 
τις θεσµικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή τους. Έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρµογή: φέρ’ειπείν, η ΕΕ 
έχει αρχίσει να προσκαλεί τακτικά τον Επίτροπο του ΣτΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στις 
συνόδους του Συµβουλίου σε επίπεδο εργασιών, µαζί µε τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ούτως ώστε να σηµειώνουν τις αντίστοιχες δράσεις µας, αποφεύγοντας 
την επικάλυψη και ενισχύοντας τις συνέργειες. 

Το ΣτΕ και η ΕΕ ανησυχούν σοβαρά για το µέλλον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Το πρόβληµα των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον του ∆ικαστηρίου, ο αριθµός των 
οποίων αυξάνεται ραγδαίως, µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο µε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου 
14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο προβλέπει τον απαραίτητο 
εξορθολογισµό και απλούστευση των διαδικασιών. Όλα τα κράτη µέλη του ΣτΕ έχουν επικυρώσει 
το Πρωτόκολλο, πλην της Ρωσίας, όπου τον ∆εκέµβριο του 2006, η Ντούµα δεν υπερψήφισε την 
επικύρωση. Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τις θερµές εκκλήσεις τις οποίες απευθύνει το ΣτΕ στη Ρωσία να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως κράτος µέλος του ΣτΕ· επίσης, η ΕΕ έχει θίξει το ζήτηµα και 
θα εξακολουθήσει να το πράττει στο υψηλότερο επίπεδο µε τις ρωσικές αρχές έως ότου 
διευθετηθεί. Ωστόσο, δεν έχει µέχρι τούδε επιτευχθεί πρόοδος. 

5.4. Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)  

Η ΕΕ χαιρέτισε το γεγονός ότι, µετά από εκτενείς συζητήσεις, κατά την υπουργική σύνοδο του 
ΟΑΣΕ του ∆εκεµβρίου του 2006 στις Βρυξέλλες (υπό βελγική Προεδρία), ολοκληρώθηκε η 
άσκηση «Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του ΟΑΣΕ» . Παρότι προτάθηκαν ρεαλιστικές 
βελτιώσεις, ορισµένες από τις οποίες εφαρµόσθηκαν, η ΕΕ έκρινε ότι αυτή η ενδοσκόπηση γενικά 
παρέκκλινε από τους πραγµατικούς στόχους του ΟΑΣΕ στον εν λόγω τοµέα, όπου η συνεργασία 
της ΕΕ και των κρατών µελών της µε τον ΟΑΣΕ παραµένει συνολικά άριστη. Η ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να συνδράµει τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ να ενισχύσει την ασφάλεια στο σύνολο 
του τοµέα· για την ΕΕ, αυτό όχι µόνο συνεπάγεται βασικό ρόλο σε πολιτικοστρατιωτικά θέµατα 
(π.χ. όσον αφορά τις «παγωµένες συγκρούσεις» ), αλλά και την προαγωγή της δηµοκρατίας και του 
κράτους δικαίου καθώς και την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
θεµελιωδών ελευθεριών σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη. Η ΕΕ εξακολουθεί να ενθαρρύνει την 
πλήρη αυτονοµία των επιτοπίων οργάνων του ΟΑΣΕ και του Γραφείου των ∆ηµοκρατικών 
Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ODIHR) προς το σκοπό αυτόν. 
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Η ΕΕ εκτιµά ιδιαίτερα τις εκτενείς δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη που συµµετέχουν στην 
σύνοδο του ΟΑΣΕ για την ανθρώπινη διάσταση. Η ΕΕ προέβη συχνά σε δηλώσεις κατά τις 
συνόδους του Μόνιµου Συµβουλίου για θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων µεταξύ άλλων στη 
Ρωσία, το Τουρκµενιστάν, το Καζαχστάν, το Ουζµπεκιστάν και τη Λευκορωσία. Η ΕΕ 
διαδραµάτισε ενεργό ρόλο κατά το Υπουργικό Συµβούλιο του ΟΑΣΕ, το οποίο πραγµατοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες το ∆εκέµβριο του 2006 και κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η άσκηση «Ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας του ΟΑΣΕ» . Κατά την έκτη ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του ΟΑΣΕ µε 
θέµα «Καταπολέµηση των διακρίσεων και προαγωγή του αµοιβαίου και της αµοιβαίας 
κατανόησης» , που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι στις 6 και 7 Ιουνίου 2007, επανεξετάστηκε και 
αξιολογήθηκε η υλοποίηση των υφιστάµενων δεσµεύσεων όσον αφορά την ανεκτικότητα και τη µη 
άσκηση διακρίσεων στα συµµετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ. 

Η ΕΕ πιστεύει ότι η ετήσια σύνοδος του ΟΑΣΕ για την υλοποίηση της ανθρώπινης διάστασης 
(HDIM) στη Βαρσοβία, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις των συµµετεχόντων κρατών όσον αφορά 
τις δεσµεύσεις τους για την ανθρώπινη διάσταση, διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο διότι 
επιτρέπει την ισότιµη συζήτηση µεταξύ ΜΚΟ και κρατικών αξιωµατούχων. Τα συµµετέχοντα 
κράτη της ΕΕ διαδραµάτισαν ενεργό ρόλο στην HDIM, τόσο, λαµβάνοντα το λόγο κατά τις 
συνόδους της ολοµέλειας όσο και διοργανώνοντας παράλληλες εκδηλώσεις. 

 

________________________ 
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6. Ζητήµατα που αφορούν συγκεκριµένες χώρες 
6.1. Υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και δυνάµει υποψήφιες χώρες 

Η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για υποψήφιες και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες ώστε να επιχειρήσουν πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Αυτό 
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό στους τοµείς της δηµοκρατίας, της διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων: η αλµατώδης πρόοδος την οποία σηµείωσαν όσον αφορά την εγκαθίδρυση 
δηµοκρατικών συστηµάτων, τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων ή την ανάπτυξη 
ελεύθερων µέσων ενηµέρωσης αποδεικνύει ότι η ΕΕ αποτελεί ισχυρό πόλο. Η προοπτική της 
ένταξης στην ΕΕ κινητοποιεί πλέον τις µεταρρυθµίσεις στις υποψήφιες (Τουρκία, Κροατία και 
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) και τις δυνάµει υποψήφιες χώρες των 
∆υτικών Βαλκανίων. 

Τουρκία: Η µεταρρυθµιστική διαδικασία συνεχίζεται και οι προηγούµενες µεταρρυθµίσεις 
εξακολουθούν να παραγάγουν θετικά αποτελέσµατα στη χώρα. Ωστόσο, παραµένει η ανάγκη να 
ενισχυθούν οι προσπάθειες και να εξασφαλισθεί πλήρης και αποτελεσµατική εφαρµογή των 
µεταρρυθµίσεων, ούτως ώστε η διαδικασία να καταστεί µη αναστρέψιµη και βιώσιµη. Απαιτείται 
περαιτέρω πρόοδος, ιδίως σε τοµείς όπως η ελευθερία της έκφρασης, όπου συχνά προσάγονται 
άτοµα τα οποία εκφράζουν τη γνώµη τους χωρίς να χρησιµοποιούν βία. Η νοµοθεσία πρέπει να 
ευθυγραµµισθεί µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης µεταχείρισης, τα κρούσµατα µειώθηκαν. Εντούτοις αναφέρονται ορισµένα επεισόδια 
εκτός των κρατητηρίων και πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέµηση της ατιµωρησίας. Σχετικά µε τη 
θρησκευτική ελευθερία, πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανεκτικότητα και να αντιµετωπισθούν οι 
δυσκολίες των µη µουσουλµανικών θρησκευτικών µειονοτήτων. Όσον αφορά τα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων και τα πολιτιστικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των Ροκ, η προσέγγιση της 
Τουρκίας παραµένει περιοριστική. Άλλοι τοµείς οι οποίοι πρέπει να εξετασθούν είναι τα 
δικαιώµατα των γυναικών, των παιδιών και των συνδικάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση βάσει της Εταιρικής Σχέσης 
Προσχώρησης και µέσω των ετήσιων Εκθέσεων Προόδου. 
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Όσον αφορά την Κροατία, συνεχίσθηκε η παρακολούθηση του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στις 

10 Απριλίου 2006 επανέλαβε ότι η επίτευξη προόδου κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης θα 

εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει η Κροατία δυνάµει της 

Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και από την εφαρµογή της Εταιρικής Σχέσης 

Προσχώρησης, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως 

βασικό στοιχείο. Επίσης, κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 

Σχέσεων στις 11 ∆εκεµβρίου 2006, η Ένωση υπενθύµισε ότι η Κροατία θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να συνεργάζεται πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Η Ένωση κάλεσε επίσης την Κροατία να εντείνει τη µεταρρυθµιστική διαδικασία 

της και να καλύψει τις αδυναµίες οι οποίες επισηµαίνονται στις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου και 

παρατηρούνται στη διαδικασία προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά τη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης 

και της δηµόσιας διοίκησης, τον επαναπατρισµό των προσφύγων, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, 

την καταπολέµηση της διαφθοράς και τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. 

Όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Συµβούλιο 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣ) της 11ης ∆εκεµβρίου 2006 υπογράµµισε τη σηµασία του 

εποικοδοµητικού και περιεκτικού διαλόγου µεταξύ όλων των πολιτικών δυνάµεων του 

Κοινοβουλίου σχετικά µε τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. Το Συµβούλιο ΣΣ υπενθύµισε ότι η 

σταθερή εφαρµογή του γράµµατος και του πνεύµατος της Συµφωνίας Πλαισίου της Οχρίδας, βάσει 

της ευρύτερης δυνατής πολιτικής συµφωνίας, θα παραµείνει βασική συνιστώσα της πορείας προς 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Χαιρετίζοντας τα µέχρι στιγµής επιτεύγµατα όσον αφορά τη 

διαδικασία αποκέντρωσης, η ΕΕ ζήτησε από την κυβέρνηση ισχυρή δέσµευση και από τους δήµους 

να αντιµετωπίσουν τις εναποµείνασες προκλήσεις. Επίσης, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω σταθερής 

προόδου όσον αφορά την ίση εκπροσώπηση. Εξάλλου, η Ένωση ζήτησε να συνεχισθούν οι 

προσπάθειες για την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων για τη δικαιοσύνη και 

την αστυνοµία, επέστησε την προσοχή στην εξάπλωση της διαφθοράς και απηύθυνε έκκληση για 

συνεχή και αποτελεσµατική εφαρµογή των θεσπιζόµενων µέτρων και για ισχυρή και σταθερή 

πολιτική δέσµευση. 
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Οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

(∆ΣΣ)1. Η πορεία κάθε χώρας προς την ΕΕ εξαρτάται από την πρόοδο την οποία σηµειώνει όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων προσχώρησης2 και των όρων που προβλέπονται για τη ∆ΣΣ, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής συνδροµής, και τη σύναψη και εφαρµογή των 

Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη προόδου όσον 

αφορά τη ∆ΣΣ είναι ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, των θεµελιωδών ελευθεριών και των αρχών 

του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η 

κοινοτική βοήθεια παρέχεται µε το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA)3. Η συµµόρφωση προς τη 

∆ΣΣ παρακολουθείται µέσω των ετήσιων Εκθέσεων Προόδου τις οποίες καταρτίζει η Επιτροπή. Οι 

επόµενες Εκθέσεις Προόδου θα δηµοσιευθούν τον Νοέµβριο του 2007. 

Πέραν των συνεδριάσεων της Τρόικας Πολιτικού ∆ιαλόγου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και 

του υπουργικού φόρουµ ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων, η ΕΕ έχει ιδρύσει διάφορα φόρουµ στα οποία 

συζητούνται τακτικά, µεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε τις χώρες της περιοχής: σύνοδοι 

του Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας· Ενισχυµένος Μόνιµος ∆ιάλογος (EPD) µε τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο· Μηχανισµός Παρακολούθησης της ∆ΣΣ µε το Κοσσυφοπέδιο· η Παρακολούθηση 

της Μεταρρυθµιστικής Προόδου (RPM) µε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και Οµάδα Εργασίας µε την 

Αλβανία. 

                                                 
1  Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφιες 

χώρες και η Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία είναι δυνάµει 
υποψήφιες χώρες. 

2 Θεσµική σταθερότητα που διασφαλίζει την λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, το 
κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και τον σεβασµό και την προστασία των 
µειονοτήτων· η ύπαρξη οµαλής λειτουργίας της οικονοµίας αγοράς· η ικανότητα 
αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάµεων της αγοράς που υφίστανται 
στο εσωτερικό της Ένωσης· η ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του µέλους, 
συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής 
ένωσης. 

3  ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ.82–93. 
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Οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις1, οι οποίες βασίζονται στις Εταιρικές Σχέσεις Προσχώρησης2, 
παρέχουν σε κάθε χώρα κατευθυντήριες γραµµές για την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Οι εταιρικές σχέσεις καθορίζουν βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες και 
υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται και να επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήµατα. Τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και η προστασία των µειονοτήτων αποτελούν πολιτική προϋπόθεση των εν 
λόγω εταιρικών σχέσεων. Οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων αντικατοπτρίζουν τις εταιρικές 
σχέσεις καταστρώνοντας εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρµογή τους, τα οποία προβλέπουν 
σαφές χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε το οποίο αξιολογείται η πρόοδος. Η χρηµατοδοτική βοήθεια 
της ΕΕ διοχετεύεται σε προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται στις εταιρικές σχέσεις.  

Η περιφερειακή συνεργασία παραµένει σηµαντική για τη µακροπρόθεσµη σταθερότητα, την 
οικονοµική ανάπτυξη και τη συµφιλίωση στα ∆υτικά Βαλκάνια και µια από τις προϋποθέσεις της 
∆ΣΣ, όπως ακριβώς και η πλήρης συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην 
Γιουγκοσλαβία (ICTY). Με τον τόπο αυτό, η ∆ΣΣ αντιµετωπίζει προγενέστερες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το έργο του 
ICTY έως ότου ολοκληρωθεί, κατά πάσα πιθανότητα το 2010. 

Κατά το παρελθόν εγκρίθηκαν κοινές θέσεις προκειµένου να υποστηριχθεί η αποτελεσµατική 
εκπλήρωση της εντολής του ICTY επιβάλλοντας δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων των 
φυγόδικων και απαγόρευση ταξιδίου στα πρόσωπα τα οποία συντρέχουν τα άτοµα κατά των οποίων 
το ICTY έχει απαγγείλει κατηγορίες να διαφύγουν τη δικαιοσύνη. Οι κοινές αυτές θέσεις έχουν 
παραταθεί και επικαιροποιηθεί, τελευταία δε φορά από το Συµβούλιο, στις 23 Ιουλίου 20073. 

Η Επιτροπή άρχισε νέες διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τη σύναψη Συµφωνίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης (ΣΣΣ) µε τη Σερβία στις 13 Ιουνίου 2007 κατόπιν σαφούς δέσµευσης των σερβικών 
αρχών, υποστηριζοµένης από συγκεκριµένες πράξεις, σχετικά µε τη συνεργασία µε το ICTY4. Το 
Συµβούλιο χαιρέτισε την πρόοδο της Σερβίας και τόνισε ότι η πλήρης συνεργασία µε το ICTY 
αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων. Η ΕΕ εξακολουθεί να 
παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την κατάσταση των µειονοτήτων 
στη Σερβία. 

                                                 
1 ΕΕ L 35, 7.2.2006 (Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου). Μετά 
την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, το Συµβούλιο ενέκρινε Εταιρική Σχέση µε το κράτος 
αυτό - ΕΕ L 20, 27.1.2007. 

2 ΕΕ L 55, 25.2.2006, σ. 30 (Κροατία) 
3  ΕΕ L 192, 24.7.2007, σ. 30. 
4  Η Επιτροπή διέκοψε τις διαπραγµατεύσεις ΣΣΣ µε τη Σερβία τον Μάιο του 2006 λόγω της 

απροθυµίας της χώρας να συνεργασθεί µε το ICTY. 
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Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση περιλαµβάνει συστάσεις για το 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την προστασία των κοινοτήτων και το δικαίωµα 
επαναπατρισµού ως προϋποθέσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη διαδικασία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων για το καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου, η ΕΕ προωθεί ρυθµίσεις οι οποίες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο 
µετά την αναγνώριση του καθεστώτος, η ΕΕ προτίθεται να ενισχύσει τη συµµετοχή της, ιδίως µέσω 
επιχείρησης ΕΠΑΑ στον τοµέα του κράτους δικαίου. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της συµµετοχής. 

Στις 15 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή µονογράφησε τη ΣΣΣ µε το Μαυροβούνιο. Το Συµβούλιο 
προτίθεται να την υπογράψει τον Οκτώβριο του 2007. Η ΕΕ υποστηρίζει τις συστάσεις του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας να προβλέπεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων των µειονοτήτων, στο σχέδιο Συντάγµατος του Μαυροβουνίου. 

Η ΣΣΣ µε την Αλβανία υπογράφηκε στις 12 Ιουνίου 2006. Οι διατάξεις περί εµπορίου δυνάµει της 
Ενδιάµεσης Συµφωνίας τέθηκαν σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2006. Η συνεδρίαση της Τρόικας 
Πολιτικού ∆ιαλόγου πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά 
την καταπολέµηση της διαφθοράς (συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης στρατηγικής 2007-2013). 
Ωστόσο, παρατηρούνται αδυναµίες στον πολιτικό διάλογο µεταξύ των µερών οι οποίες 
καθυστερούν τη µεταρρυθµιστική διαδικασία. ∆εν έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά την 
εξέταση της σύστασης ΟΑΣΕ/ODIHR για την εκλογική µεταρρύθµιση. Απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες για τη βελτίωση του τοµέα της δικαιοσύνης και για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 
των δικαστών. Η κακοµεταχείριση συλληφθέντων από την αστυνοµία αποτελεί συχνό φαινόµενο. 
Η ελευθερία έκφρασης εξασφαλίζεται από το Σύνταγµα αλλά αρκετά µέσα ενηµέρωσης υπηρετούν 
πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα. 

Οι τεχνικές συζητήσεις ΣΣΣ µε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ολοκληρώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2006. 
Η συµφωνία θα µονογραφηθεί µόλις η ΒΕ σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο σε διάφορα βασικά 
ζητήµατα, όπως η µεταρρύθµιση της αστυνοµίας και η συνεργασία µε το ICTY. Η ΒΕ έχει 
επικυρώσει όλες τις σηµαντικές συµβάσεις των ΗΕ και διεθνείς συµβάσεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων αλλά η εφαρµογή επιδέχεται βελτίωση. Κοινωνικά ευπαθή άτοµα, άτοµα µε 
αναπηρίες καθώς και παιδιά και µειονότητες, ιδίως οι Ροµ εξακολουθούν να υφίστανται τις 
συνέπειες του κατακερµατισµού του νοµικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου. Χρειάζονται 
µεγαλύτερες προσπάθειες για τη θέση σε εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ροµ 2005. 
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6.2. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (EΠΓ) 

Η ΕΕ συνέχισε τον τακτικό της διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε την Αρµενία, το 
Αζερµπαϊτζάν και τη Γεωργία στο πλαίσιο των θεσµικών δοµών των τριών Συµφωνιών Εταιρικής 
Σχέσης και Συνεργασίας και βάσει των προτεραιοτήτων δράσης των τριών Σχεδίων ∆ράσης ΕΠΓ. 
Οι συζητήσεις διεξήχθησαν κυρίως στα πλαίσια των τριών Επιτροπών Συνεργασίας τον Οκτώβριο 
του 2006 και του Συµβουλίου Συνεργασίας στις 14 Νοεµβρίου 2006. Το ζήτηµα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων συζητήθηκε και κατά την αποστολή της Τρόικας Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που 
επισκέφθηκε τον Νότιο Καύκασο στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2006. 

Στα πλαίσια των Σχεδίων ∆ράσης ΕΠΓ τα οποία εφαρµόζονται επί του παρόντος, αµφότερες 
πλευρές συµφώνησαν να επιτευχθεί µεγαλύτερη πολιτική συνεργασία και διάλογος βάσει των 
κοινών αξιών τους, ήτοι του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του διεθνούς 
δικαίου. Τα τρία Σχέδια ∆ράσης ΕΠΓ περιέχουν ειδικό τµήµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 
θεµελιώδεις ελευθερίες και προβλέπουν την εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων. 

Μετά την κλιµάκωση της έντασης µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, η Τρόικα της ΕΕ προέβη σε 
διάβηµα στη Μόσχα στις 13 Οκτωβρίου 2006. Στις 17 Οκτωβρίου 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε 
συµπεράσµατα για τις σχέσεις Ρωσίας-Γεωργίας. Το Συµβούλιο εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία 
για τα µέτρα τα οποία έλαβε η Ρωσική Οµοσπονδία κατά της Γεωργίας και για τις συνέπειές τους 
από οικονοµική, πολιτική και ανθρωπιστική άποψη. 

Το Συµβούλιο κάλεσε τη Ρωσική Οµοσπονδία να µην εφαρµόσει µέτρα κατά Γεωργιανών στη 
Ρωσική Οµοσπονδία. Κάλεσε αµφότερα µέρη να τηρήσουν τις διεθνείς δεσµεύσεις και 
υποχρεώσεις τους. 

Η ΕΕ εξέφρασε επίσης τους προβληµατισµούς τους για την κατάσταση της ελευθερίας των µέσων 
ενηµέρωσης στο Αζερµπαϊτζάν σε δήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ η οποία εκδόθηκε 
στις 20 ∆εκεµβρίου 2006. Κατά το 2007, η ΕΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση της 
ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης στο Αζερµπαϊτζάν. 
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Μετά τις συζητήσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας στις 6 ∆εκεµβρίου 2006, µια οµάδα 
η οποία αποτελείτο από την οµάδα του ΕΕΕΕ, αντιπροσώπους της Επιτροπής και εµπειρογνώµονες 
από κράτη µέλη της ΕΕ επισκέφθηκε τη Γεωργία (13 έως 22 Ιανουαρίου 2007), 
συµπεριλαµβανοµένων της Αµπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων 
πρότεινε τη λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των µειονοτήτων στη 
Γεωργία, λόγω του θετικού αντίκτυπου που θα µπορούσαν να έχουν στις εθνικές µειονότητες οι 
οποίες ζουν στις περιοχές της Γεωργίας που επιθυµούν να αποσχισθούν. 

Η Τρόικα της ΕΕ προέβη σε διάβηµα σχετικά µε τη υπόθεση του 14χρονου Zerekidze, ο οποίος 
καταδικάσθηκε σε 7ετή κάθειρξη, ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών της Γεωργίας στις 
2 Μαΐου 2007. 

Το Σχέδιο ∆ράσης ΕΕ-Μολδαβίας περιέχει τµήµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 
θεµελιώδεις ελευθερίες και η εφαρµογή του συνεχίζεται. 

Η ΕΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την υπόθεση κατά του κ. Pasat, πρώην Υπουργού 
Άµυνας της Μολδαβίας και άλλες παρεµφερείς υποθέσεις. Ο κ. Pasat αφέθηκε ελεύθερος στις 
9 Ιουλίου 2007. 

Η ΕΕ χαιρέτισε την επικύρωση από τη Μολδαβία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης 
των ΗΕ κατά των Βασανιστηρίων τον Ιούλιο του 2006. Οι µολδαβικές αρχές ξεκίνησαν τις 
εργασίες για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Πρόληψης σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο. 

Στις 19 Ιουνίου 2007, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας, κ. Vladimir Voronin, 
επισκέφθηκε το Λουξεµβούργο µε την ευκαιρία του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας. 
Μεταξύ των κυρίων θεµάτων τα οποία εθίγησαν ήταν οι περαιτέρω εσωτερικές µεταρρυθµίσεις, 
ιδίως στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας των 
µέσων ενηµέρωσης, οι πρόσφατες τοπικές εκλογές και η διευθέτηση της σύγκρουσης στην 
Υπερδνειστερία. 

Το Σχέδιο δράσης ΕΠΓ ΕΕ-Ουκρανίας περιέχει ένα τµήµα περί δηµοκρατίας, κράτους δικαίου, 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών. Η Ουκρανία έκανε ένα σηµαντικό βήµα 
προς τη δηµοκρατία στο πλαίσιο της «πορτοκαλί επανάστασης» του 2004. Το Μάρτιο του 2006, η 
Ουκρανία διοργάνωσε κοινοβουλευτικές εκλογές οι οποίες κρίθηκε εν γένει ότι ήταν σύµφωνες 
προς τα διεθνή πρότυπα για ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές. Βασικό επίτευγµα υπήρξε η 
µεγαλύτερη ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης. Οι Ουκρανοί διαθέτουν πλέον ευρύ φάσµα 
ανταγωνιστικών µέσων ενηµέρωσης, τα οποία λειτουργούν χωρίς κρατική παρέµβαση. 
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Συνολικά έχει υπάρξει σαφής πρόοδος, καίτοι απαιτείται ακόµη πολλή δουλειά για να 
εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Η ανάγκη περαιτέρω µεταρρύθµισης του 
δικαστικού κλάδου έχει υπογραµµισθεί επανειληµµένως σε όλες τις βασικές συνεδριάσεις 
πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Ουκρανίας. Επίσης, η ΕΕ παροτρύνει µονίµως της Ουκρανία να λάβει τα 
απαιτούµενα νοµοθετικά και συνταγµατικά µέτρα για να επικυρώσει τις διατάξεις του 
Καταστατικού της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Λευκορωσία παρέµεινε ασθενής, αποκλείοντας 
την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Η Ένωση τηρεί ανοικτή στάση όσον 
αφορά τις σχέσεις µε τη Λευκορωσία, µεταξύ άλλων µέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, 
αλλά η Λευκορωσία δεν έχει αποδείξει ότι είναι έτοιµη να κάνει συγκεκριµένα βήµατα προς τον 
εκδηµοκρατισµό, ο οποίος θα διευκόλυνε την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας. 
Τον Νοέµβριο του 2006, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανεπίσηµο έγγραφο µε τίτλο «Τι θα µπορούσε η 
ΕΕ να προσφέρει στη Λευκορωσία» για να φανούν τα πλεονεκτήµατα της ΕΠΓ για τη χώρα και τον 
πληθυσµό της. Οι δυνατότητες και οι απαιτήσεις των βελτιωµένων σχέσεων Λευκορωσίας-ΕΕ 
έχουν συζητηθεί επανειληµµένως από την Προεδρία της ΕΕ, την Τρόικα και το σηµείο επαφής του 
Ύπατου Εκπρόσωπου της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ κατά τις επαφές τους µε τις αρχές της Λευκορωσίας. 
Η ύπαρξη πολιτικών κρατουµένων παραµένει µία πραγµατικότητα στη Λευκορωσία, όπως και η 
συνεχιζόµενη παρενόχληση ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Η 
κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης στη Λευκορωσία συνεχίζει να 
προκαλεί ανησυχία. Η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες παροχής ανεξάρτητων 
µέσων ενηµέρωσης στη Λευκορωσία, κυρίως µέσω ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων από γειτονικές 
χώρες. 

Ορισµένοι πολιτικοί κρατούµενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την άνοιξη του 2007, κυρίως όταν είχαν 
σχεδόν εκτίσει τις ποινές τους. Μεταξύ αυτών που παραµένουν στη φυλακή είναι ο Aliaksandr 
Kazulin, πρώην υποψήφιος Πρόεδρος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος καταδικάστηκε το 
2006 σε πενταετή φυλάκιση επειδή ηγήθηκε ειρηνικής διαδήλωσης. Ο Πρέσβης της Προεδρίας της 
ΕΕ µπόρεσε να τον επισκεφθεί στη φυλακή τον Απρίλιο του 2007. 

∆εδοµένου ότι δεν σηµειώθηκαν αξιόλογες αλλαγές στη Λευκορωσία µέχρι τον Απρίλιο του 2007, 
η ΕΕ επανέλαβε τα περιοριστικά της µέτρα κατά ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας 
υπεύθυνων για την καταπάτηση δηµοκρατικών δικαιωµάτων, ιδίως στο πλαίσιο των προεδρικών 
εκλογών του Μαρτίου 2006 στις οποίες παρατηρήθηκαν σοβαρές παρατυπίες. 

Η ΕΕ σηµείωσε επίσης µε λύπη ότι οι τοπικές εκλογές του Ιανουαρίου 2007 δεν ανταποκρίθηκαν 
στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη υπέστησαν περαιτέρω 
πλήγµατα κατά την υπό εξέταση περίοδο, ιδίως όσον αφορά το δικαίωµα στη ζωή και την 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (ιδίως σε σχέση µε τη σύλληψη, την κράτηση, τις διαδικασίες 
έρευνας και τα βασανιστήρια και την κακοµεταχείριση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων). Εν 
γένει αµφότερες οι παλαιστινιακές και οι ισραηλινές αρχές είναι υπεύθυνες για τις παραβιάσεις. 

Η κατάσταση στον τοµέα της ασφάλειας επιδεινώθηκε σηµαντικά ως αποτέλεσµα των 
συνεχιζόµενων δράσεων των Ισραηλινών Αµυντικών ∆υνάµεων (συµπεριλαµβανοµένων εισβολών, 
κατεδαφίσεων και αυξανοµένων εµποδίων στην πρόσβαση και στην κυκλοφορία), των επιθέσεων 
κατά του Ισραήλ και της βίας εντός του παλαιστινιακού εδάφους, η οποία σηµάδεψε το πρώτο 
εξάµηνο του 2007 µε αποκορύφωµα την κατάληψη από τη Ζάµας της Λωρίδας της Γάζας κατά τα 
µέσα Ιουνίου. 

Η ΕΕ έχει θορυβηθεί από τις ενέργειες του Ισραήλ, ιδίως όσον αφορά την προστασία των αµάχων 
και συµπεριλαµβανοµένων δολοφονιών συγκεκριµένων ατόµων, περιορισµών της επανένωσης 
οικογενειών, διοικητικών κρατήσεων, κατεδαφίσεων κατοικιών, του βοµβαρδισµού ζωτικών 
δηµοσίων υποδοµών (όπως η µονάδα παραγωγής ενέργειας του Νουσεϊράτ στη Γάζα τον Ιούλιο 
του 2006) και της ισοπέδωσης και καταστροφής γεωργικών εκτάσεων. Οι δραστηριότητες αυτές 
επηρέασαν σηµαντικά την πρόσβαση µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού σε είδη και υπηρεσίες 
πρώτης ανάγκης, καθώς και διάφορα βασικά δικαιώµατα όπως η ελευθερία κυκλοφορίας και η 
πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, ιδίως στη Γάζα. Η ΕΕ έχει επανειληµµένα προτρέψει το 
Ισραήλ να µεριµνά ώστε οι τυχόν δράσεις να συνάδουν προς τη διεθνή ανθρωπιστική νοµοθεσία. Η 
βία εντός του παλαιστινιακού εδάφους που εκδηλωνόταν µε τις συχνές αψιµαχίες στη Γάζα 
γνώρισε πρωτοφανή έξαρση, συµπεριλαµβανοµένων προµελετηµένων δολοφονιών, βασανιστηρίων 
και απαγωγών. 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο η ΕΕ ανέστειλε τις επαφές της µε την κυβέρνηση της Χαµάς 
(Μάρτιος του 2006 έως τον Φεβρουάριο 2007) και στην επακόλουθη κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
τις περιόρισε στους ελάχιστους επιλεγµένους Υπουργούς οι οποίοι δέχθηκαν ρητά τις αρχές της 
Τετραµερούς. Αυτό οδήγησε σε διακοπή του διµερούς διαλόγου σχετικά µε την προαγωγή των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων µεταξύ της ΕΕ και της Παλαιστινιακής Αρχής. 
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Η ΕΕ συνέχισε να θίγει µε το Ισραήλ τις σοβαρές ανησυχίες της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο 
πλαίσιο των οικείων συνεδριάσεων πολιτικού διαλόγου. Η άτυπη οµάδα εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα χρησιµοποιήθηκε για τη διεξοδική συζήτηση και εξέταση θεµάτων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η οµάδα συνήλθε για δεύτερη φορά στις 20 Φεβρουαρίου 2007 και 
παρείχε την ευκαιρία να συζητηθούν θέµατα όπως οι µειονότητες, ο σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων του σεβασµού της θρησκευτικής ελευθερίας και πίστης, της 
επέκτασης του εποικισµού, της διοικητικής κράτησης συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων 
περιπτώσεων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και θεµάτων που αφορούν το 
Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ. Τόσο οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι του Ισραήλ 
όσο και οι αντιπρόσωποι της ΕΕ συµµετείχαν σε ουσιαστικό διάλογο σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων 
επί των θεµάτων αυτών. 

Επιπλέον, στις 7 ∆εκεµβρίου 2006 έλαβε χώρα το πρώτο διµερές σεµινάριο για την καταπολέµηση 
του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού, εστιάζοντας κυρίως σε νοµικά ζητήµατα, 
στην παιδεία και την αντισηµιτική προπαγάνδα, µεταξύ άλλων στα µέσα ενηµέρωσης. 

Η Αλγερία εξέρχεται από µια περίοδο µεγάλης πολιτικής αστάθειας οφειλόµενης στα δέκα χρόνια 
τροµοκρατίας και εµφυλίου. Με την πολιτική εθνικής συµφιλίωσης που δροµολόγησε ο Πρόεδρος 
και που εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα, η Αλγερία ελπίζει ότι θα προχωρήσει περισσότερο στην 
αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας. Παρ’ όλ’ αυτά συνεχίζονται σποραδικά οι 
τροµοκρατικές επιθέσεις, ιδίως ύστερα από την προσχώρηση της Σαλαφιτικής Οµάδας για το 
Κήρυγµα και τη Μάχη (GSPC) στην Αλ Κάιντα στα τέλη του 2006, κατάσταση που οι υπηρεσίες 
ασφαλείας αντιµετωπίζουν µε καταστολή. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν, η Αλγερία 
εξεδήλωσε την πρόθεσή της να διατηρήσει εν ισχύι την κατάσταση ανάγκης, την άρση της οποίας 
ζήτησε η ΕΕ κάνοντας έκκληση να µην οδηγεί σε περιορισµό της απολαβής ορισµένων θεµελιωδών 
ελευθεριών όπως το δικαίωµα του συνέρχεσθαι δηµοσίως. 

 
Εν συνεχεία των προεδρικών εκλογών το 2004, στις 17 Μαΐου 2007 έγιναν κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Οι εκλογές αυτές επιβεβαίωσαν την πλειοψηφία των τριών κοµµάτων που απαρτίζουν τον 
προεδρικό συνασπισµό, χαρακτηρίστηκαν όµως από την χαµηλότερη προσέλευση εκλογέων στην 
ιστορία της χώρας, πράγµα που υποδηλώνει ότι ο πληθυσµός δεν έχει εµπιστοσύνη στο πολιτικό 
σύστηµα, έχει όµως επίγνωση της πραγµατικότητας δεδοµένου ότι η εθνοσυνέλευση δεν έχει 
εξουσίες. Η αναθεώρηση του αλγερινού συντάγµατος είχε προγραµµατιστεί για το 2006. Η 
αναθεώρηση αυτή είχε δεχθεί επικρίσεις, µεταξύ άλλων διότι επιτρέπει την επ’ αορίστω 
υποψηφιότητα του Προέδρου για το αξίωµα και διότι αυξάνει τις εξουσίες του, ενισχύοντας ακόµα 
περισσότερο τον προεδρικό χαρακτήρα του αλγερινού πολιτικού συστήµατος. Στην Αλγερία 
υπάρχουν σήµερα επισήµως όλοι οι θεσµοί και οι διαδικασίες µιας δηµοκρατίας, στην 
πραγµατικότητα όµως το σύστηµα δεν επιτρέπει την αληθινή συµµετοχή των πολιτών στην 
πολιτική διαδικασία. 
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Το ζήτηµα των εξαφανισθέντων ανησυχεί συνεχώς την ΕΕ. Η Αλγερία προέβη σε σηµαντική 
κίνηση το Φεβρουάριο του 2007 υπογράφοντας τη διεθνή σύµβαση για την προστασία όλων των 
προσώπων από βίαιη εξαφάνιση. Σε εθνικό επίπεδο, το θέµα συζητήθηκε στα πλαίσια του Εθνικού 
Χάρτη για την Ειρήνη και τη Συµφιλίωση. Η ΕΕ κάλεσε την Αλγερία να µεριµνήσει ώστε οι 
νοµοθετικές πράξεις για την εφαρµογή της να κατοχυρώνουν πλήρως τα δικαιώµατα των θυµάτων 
και των οικογενειών της, όπως είναι το δικαίωµα του εκφράζεσθαι και η νοµική αναγνώριση των 
συναφών σωµατείων. Η ΕΕ έθιξε αυτά τα ζητήµατα κατά την τελευταία σύνοδο του Συµβουλίου 
Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας στις 24 Απριλίου 2007. Η ΕΕ ζήτησε επίσης να µπορούν οι υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να εκφράζουν ελεύθερα και χωρίς να απειλούνται τις απόψεις τους 
επί του θέµατος, εξέφρασε δε τη λύπη της διότι εµποδίστηκε η διεξαγωγή διεθνούς σεµιναρίου µε 
αυτό το θέµα στο Αλγέρι τον Φεβρουάριο του 2007. 
 
Η ελευθερία του τύπου, και ειδικότερα των γραπτών µέσων ενηµέρωσης, έχει σε µεγάλο βαθµό 
παγιωθεί. Η Αλγερία έχει σχετικά ελεύθερο τύπο και µεγάλο αριθµό ιδιωτικών εφηµερίδων. 
Εξακολουθούν ωστόσο να διαπιστώνονται κρούσµατα εκφοβισµού και κατάχρησης εξουσίας κατά 
δηµοσιογράφων, καθώς και η δίωξη ορισµένων από αυτούς βάσει του ποινικού κώδικα. Η ΕΕ 
ζήτησε να ενισχυθεί το νοµικό καθεστώς των δηµοσιογράφων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
και δήλωσε ότι είναι πρόθυµη να προσφέρει συµβουλές. 
 
Στο θέµα της κατάστασης των γυναικών έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, και ειδικότερα στο 
ποσοστό γυναικών που συµµετέχουν στην αλγερινή οικονοµία, όπου εξακολουθούν να µην 
εκπροσωπούνται ικανοποιητικά. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η σύσταση Εθνικού Συµβουλίου για τις 
Γυναίκες, στις 8 Μαρτίου 2007 και επ’ ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας των Γυναικών, θα 
επιφέρει περισσότερες βελτιώσεις, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ατοµικά δικαιώµατα των γυναικών 
- στις οποίες ο αναθεωρηµένος Οικογενειακός Κώδικας εξακολουθεί να µην παρέχει ίσα 
δικαιώµατα σε σύγκριση µε τους άντρες. Προορισµός του Εθνικού Συµβουλίου για τις Γυναίκες 
είναι να συµβουλεύει το αρµόδιο υπουργείο στην κατάρτιση στρατηγικών και προγραµµάτων. 
 
Ύστερα από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας τον Σεπτέµβριο του 2005, η 
ΕΕ και η Αλγερία διαθέτουν πλέον το ενδεδειγµένο πλαίσιο που τους επιτρέπει να παγιώσουν τον 
µεταξύ τους διάλογο για αυτά αλλά και για άλλα ζητήµατα και να προσδιορίσουν τοµείς 
συνεργασίας. 
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Η υποεπιτροπή ΕΕ-Αιγύπτου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία, για διεθνή και 
περιφερειακά ζητήµατα δηµιουργήθηκε µετά την έγκριση του Σχεδίου δράσης ΕΕ-Αιγύπτου τον 
Μάρτιο του 2007. Η πρώτη συνεδρίαση της υποεπιτροπής θα συγκληθεί τον Νοέµβριο του 2007. Η 
ΕΕ ελπίζει ότι ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει σε αµφότερες πλευρές να πραγµατοποιήσουν ανοικτή 
και εποικοδοµητική συζήτηση για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η ΕΕ ελπίζει ότι η εκλογή της Αιγύπτου ως µέλους του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
στις 17 Μαΐου θα πείσει την Αίγυπτο ότι πρέπει να φροντίσει ώστε η εσωτερική της πρακτική να 
συµµορφώνεται µε διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις, καθώς και µε τις υποσχέσεις που έδωσε η 
χώρα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της για να εκλεγεί στο ΣΑ∆. 

Οι συνταγµατικές τροποποιήσεις του Απριλίου 2007 προέβλεπαν µεταβίβαση εξουσιών από τον 
Πρόεδρο στον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο. Ωστόσο οι παρατηρητές θεώρησαν ότι οι 
µεταβολές αποσκοπούσαν κυρίως τη διατήρηση του κατεστηµένου και στον περιορισµό της 
πρόσβασης των Αδελφών Μουσουλµάνων στον πολιτικό στίβο. Οι τροποποιήσεις επίσης 
προέβλεπαν την αντικατάσταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από νέο αντιτροµοκρατικό 
νόµο, ο οποίος είναι υπό επεξεργασία. Η ΕΕ παρότρυνε την Αίγυπτο να εξασφαλίσει ότι ο 
µελλοντικός νόµος συνάδει προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Αντιθέτως προς τις προσδοκίες µεγαλύτερης πολιτικής φιλελευθεροποίησης µετά από τις εκλογές 
του 2005, η ΕΕ ανησυχεί σοβαρά λόγω της συνεχούς τάσης συλλήψεων και διώξεων πολιτικών 
αντιπάλων, όπως οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι. Η ΕΕ ανησυχεί επίσης πολύ για τον αριθµό 
καταγγελιών για βασανισµό, διοικητική κράτηση και κακοµεταχείριση κρατουµένων. Ενώ ο 
ανεξάρτητος και αντιπολιτευόµενος τύπος γνωρίζει άνθηση και τα µέσα ενηµέρωσης εκφράζονται 
πιο άµεσα, οι αρχές αυξάνουν τον έλεγχό τους επί του διαδικτύου, µεταξύ άλλων µε την 
παρενόχληση των µπλόγκερ. Έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για περιορισµούς της ελευθερίας 
θρησκείας, ιδίως µέσω της παρενόχλησης προσηλύτων ή της άρνησης τροποποίησης των 
ληξιαρχικών τους πράξεων. 
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Το Σχέδιο δράσης ΕΠΓ ΕΕ-Ιορδανίας που εγκρίθηκε το 2005 περιλαµβάνει εκτενές κεφάλαιο περί 
πολιτικών µεταρρυθµίσεων και ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η Ιορδανία ήταν η πρώτη χώρα ΕΠΓ η 
οποία συνέστησε υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία. Μέσω της 
υποεπιτροπής αυτής, έχει καθιερωθεί τώρα θετικός διάλογος µε την κυβέρνηση. Η δεύτερη 
συνεδρίαση διαλόγου τον Μάρτιο του 2007 ενισχύθηκε µε την παρουσία του Εθνικού Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΕΣΑ∆). Το ΕΣΑ∆ έχει αποκτήσει φήµη οργάνου ανεξάρτητου µε 
κριτική προσέγγιση, όπως φαίνεται επίσης από την έκθεσή του τού 2006. Κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, η Ιορδανία επιτέλεσε πρόοδο ως προς το πολιτικό κεφάλαιο του Σχεδίου ∆ράσης ΕΠΓ, 
µεταξύ άλλων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η Ιορδανία έχει θεσπίσει διάφορους νόµους 
σηµαντικούς από απόψεως ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών, όπως οι νόµοι 
για τους δήµους και τις κοινότητες, τα πολιτικά κόµµατα, τις επιτροπές για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καθώς και τον τύπο και τις 
δηµοσιεύσεις. Η κυβέρνηση έκανε ένα θετικό βήµα µε τη δηµοσίευση του µεγαλύτερου τµήµατος 
των πράξεων περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Επίσηµη Εφηµερίδα το 2006. Ως εκ τούτου, οι 
πράξεις αυτές είναι εκτελεστές και υπερέχουν της εθνικής νοµοθεσίας. Οι νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες πάντως δεν συνεπάγονται πάντα απτή πρόοδο και οι νόµοι δεν εφαρµόζονται 
πλήρως. Προκειµένου να ενισχυθεί η σηµασία των διεθνών συµβάσεων πρέπει ακόµη να 
µεταφερθούν αποτελεσµατικά στο εθνικό δίκαιο. 

Η κοινωνία των πολιτών έχει µπορέσει να αναπτυχθεί στην Ιορδανία, και το επίτευγµα αυτό θα 
πρέπει να διαφυλαχθεί. Όσον αφορά το εκλογικό πλαίσιο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος ως προς τη 
µεταρρύθµιση του γενικού εκλογικού νόµου, καίτοι το ΕΣΑ∆ παρότρυνε την κυβέρνηση να 
αντικαταστήσει το ισχύον σύστηµα «ένα άτοµο, µία ψήφος» . Το ΕΣΑ∆ εξέφρασε την ελπίδα ότι η 
νέα νοµοθεσία θα οδηγήσει σε ευρύτερη εκπροσώπηση του λαού, δικαιότερη κατανοµή των 
εκλογικών περιφερειών, και ευρύτερη βάση πολιτικής συµµετοχής. 

Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της σκέψης είναι γενικά σεβαστές, παρά τους 
υφιστάµενους περιορισµούς. ∆ύο εκδότες ιορδανικών περιοδικών προσήχθησαν ενώπιον 
δικαστηρίου αφού αναδηµοσίευσαν τις δανέζικες γελοιογραφίες και δύο µέλη του Κοινοβουλίου 
επίσης διότι συλλυπήθηκαν την οικογένεια του Al-Zarqawi για το θάνατό του. 
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Ο κ Nowak, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια, επισκέφθηκε την Ιορδανία τον 
Ιούνιο του 2006 και κατήγγειλε τη συστηµατική κακοµεταχείριση των κρατουµένων. Έκτοτε η 
κυβέρνηση δηµοσίευσε τη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Τον Νοέµβριο του 
2006 όλες οι µονάδες ασφάλειας έλαβαν γραπτές οδηγίες οι οποίες απαγόρευαν τα βασανιστήρια 
και τόνιζαν ότι η χρησιµοποίηση βίας είναι απαράδεκτη υπό οιεσδήποτε συνθήκες και επισύρει 
ποινική ευθύνη. Ασχέτως της έκθεσης Nowak, ο Βασιλιάς Αµπνταλάχ ΙΙ είχε διατάξει το κλείσιµο 
της φυλακής Al- Jafr, του κέντρου κράτησης µε τη χειρότερη φήµη. 

Η Ιορδανία έχει περιορίσει τον αριθµό των εγκληµάτων για τα οποία επιτρέπεται η επιβολή 
θανατικής ποινής και έχει επιβάλει µορατόριουµ εκτός από τις περιπτώσεις τροµοκρατίας. 

Η βία κατά των γυναικών, ιδίως η ενδοοικογενειακή βία και τα λεγόµενα «εγκλήµατα τιµής» είναι 
ζητήµατα που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία. 

Το όλο υπόµνηµα του Λιβάνου στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παραµένει ανοµοιογενές 
παρά την αποχώρηση της Συρίας το 2005. Τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα γίνονται εν γένει 
σεβαστά, πλην όµως υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες που έχουν σχέση µε τις πρακτικές του 
δικαστικού κλάδου και του µηχανισµού ασφαλείας, το εξασθενηµένο κράτος δικαίου, την 
αναποτελεσµατική διοίκηση και τη διαφθορά. Οι προοπτικές µεταρρυθµίσεων στους τοµείς του 
εκδηµοκρατισµού, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διακυβέρνησης καθυστέρησαν λόγω 
πολιτικής αστάθειας, µεταξύ δε άλλων, λόγω της σύρραξης Ισραήλ και Χεζµπολάχ και του 
επακόλουθου πολιτικού αδιεξόδου που περιόρισε σοβαρά την κυβερνητική και νοµοθετική 
δραστηριότητα. 

Μετά την έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης ΕΕ-Λιβάνου τον Ιανουάριο του 2007, δηµιουργήθηκε η 
υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και τη διακυβέρνηση, η οποία 
δροµολόγησε ουσιαστικό και τακτικό διάλογο επί θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
πολιτικών µεταρρυθµίσεων. Θα πρέπει να επιτρέψει στην ΕΕ να οικοδοµήσει καλούς διαύλους 
επικοινωνίας µε τις λιβανικές αρχές σχετικά µε τα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να 
συµβάλει στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων. 
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Η ελευθερία λόγου και µέσων ενηµέρωσης είναι εν γένει σεβαστή, παρά τα παραδείγµατα 
εκφοβισµών και παρενοχλήσεων δηµοσιογράφων και τηλεοπτικών φορέων, επίσης δε και 
δολοφονιών που συνέβησαν σε προηγούµενα έτη. Μεγάλος αριθµός ΜΚΟ λειτουργούν στον τοµέα 
της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι γενικά 
συνεργάσιµο όσον αφορά την καταχώρησή τους και επιτρέπει /επιδεικνύει ανοχή ως προς τις 
δραστηριότητές τους. Ωστόσο, ορισµένες ΜΚΟ ή υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
αµφισβήτησαν πτυχές του λιβανικού πολιτικού συστήµατος, όπως φερ’ειπείν στους τοµείς των 
Παλαιστινίων προσφύγων, των κρατικών κέντρων κράτησης ή των συνθηκών εργασίας των 
ηµεδαπών εργαζοµένων, προσήχθησαν σε δίκη, υπέστησαν δε παρενοχλήσεις και/ή εκφοβισµούς. 

Ειδικά η κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός Ιρακινών 
προσφύγων και µεταναστών εργαζοµένων παραµένει ανησυχητική. Σε ό,τι αφορά τους 
Παλαιστινίους, οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες παρά τη σύσταση επιτροπής 
διαλόγου Λιβάνου/Παλαιστινίων και την ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για τη 
βελτίωση των καταυλισµών, οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες δεν µπορούν ακόµα να έχουν πραγµατική 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ούτε έχουν δικαίωµα προσωπικής ιδιοκτησίας. 

Υπάρχουν ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Λιβύη. Πιό 
συγκεκριµένα, η ΕΕ παρατηρεί ορισµένα εµπόδια του σεβασµού των πολιτικών και ατοµικών 
δικαιωµάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του εκφράζεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. Η 
διατήρηση της θανατικής ποινής αποτελεί και αυτή θέµα ανησυχίας, όπως και η υπόθεση των 
Βουλγάρων νοσοκόµων και του Παλαιστινίου γιατρού στη συνάρτηση αυτή. Συνεπεία της 
διευθέτησής της, η ΕΕ είναι πρόθυµη να συσφίξει τις σχέσεις µε τη Λιβύη και να εµπεδώσει το 
διάλογο και τη συνεργασία σε όλα τα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Εν προκειµένω, η ΕΕ έχει 
δεσµευθεί να αρχίσει εποικοδοµητικό διάλογο µε τη Λιβύη για τα θέµατα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της διακυβέρνησης, ούτως ώστε να ενθαρρύνει και να 
πλαισιώσει τις λιβυκές µεταρρυθµίσεις. 
 
Το Μαρόκο συνέχισε εντατικά την υλοποίηση του σχεδίου µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού, 
συν τοις άλλοις και την προώθηση µεγαλύτερων πολιτικών δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών. Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο αυτό µέσω του διµερούς σχεδίου δράσης ΕΠΓ. 
Αναγνωρίζοντας τα βήµατα που έχουν γίνει και για να παρακινήσει σε µεγαλύτερη πρόοδο, η ΕΕ 
χορήγησε προς το Μαρόκο στα τέλη του 2006 ένα επί πλέον κονδύλιο από το µέσο «∆ηµοκρατία». 
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Η ΕΕ εξέφρασε τη χαρά της για την πρώτη συνεδρίαση της «Υποεπιτροπής ΕΕ-Μαρόκου για τα 
Ανθρώπινα δικαιώµατα, τον Εκδηµοκρατισµό και τη ∆ιακυβέρνηση» που πραγµατοποιήθηκε στις 
16 Νοεµβρίου του 2006. Η συνεδρίαση αυτή χρησίµευσε για την κινητοποίηση ενός διαλόγου σε 
µεγαλύτερο βάθος και µε ευρύτερο φάσµα θεµάτων, καθώς και για τον προσδιορισµό τοµέων 
κοινής δράσης· κάλυψε ζητήµατα σχετικά µε τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου, την ενίσχυση 
των διοικητικών δυνατοτήτων για καλύτερη εφαρµογή των νοµοθετικών µέτρων, τη λειτουργία του 
δικαιοδοτικού συστήµατος και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών. Η συνεδρίαση αυτή προετοιµάστηκε τόσο από πλευράς Μαρόκου όσο και από 
πλευράς ΕΕ µέσω προκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Στη 
συνεδρίαση αυτή καθεαυτήν συµµετείχαν, µαζί µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους, και 
αντιπρόσωποι του µαροκινού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, του 
Βασιλικού Ιδρύµατος για τον Πολιτισµό Αµαζίγ και άλλοι φορείς και θεσµικά όργανα του 
Μαρόκου. 
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Πρωταρχικός τοµέας δράσης υπήρξε για την κυβέρνηση η διοργάνωση των κοινοβουλευτικών 
εκλογών στις 7 Σεπτεµβρίου 2007 και η θέσπιση του εκλογικού νοµοθετικού πλαισίου. 
Προκειµένου να παγιωθούν ο σεβασµός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε εθνικό 
επίπεδο, συγκροτήθηκε διυπουργική επιτροπή για να εξετάσει πώς θα εφαρµοστούν οι διεθνείς 
συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στη συνέχεια που δόθηκε, το Μαρόκο απέσυρε κατά τη 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου κάποιες επιφυλάξεις και προσχώρησε σε ορισµένα προαιρετικά 
πρωτόκολλα, συµβάλλοντας έτσι στην ενισχυµένη εφαρµογή µερικών διεθνών νοµοθετικών 
πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Σηµειώθηκε µεγαλύτερη πρόοδος στην εφαρµογή των 
συστάσεων της Επιτροπής ∆ικαιοσύνης και Συµφιλίωσης («Instance Equité et Réconciliation» ) 
που περιέχονταν στην έκθεσή της του Νοεµβρίου 2005, συγκεκριµένα µε την καταβολή 
αποζηµιώσεων προς τα θύµατα, την έκδοση του νόµου που απαγορεύει τη προσφυγή σε 
βασανιστήρια, την άρση της επιφύλαξης επί του άρθρου 20 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων και την αναγνώριση της αρµοδιότητας της Επιτροπής κατά των 
Βασανιστηρίων. Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της εφαρµογής των συστάσεων και χορηγεί χρηµατοδοτική 
στήριξη για τον σκοπό αυτόν. Έχει επίσης ζητήσει να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις για την 
αναθεώρηση του συντάγµατος καθώς και για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Η συζήτηση για 
το δεύτερο αυτό ζήτηµα συνεχίζεται. Εν τω µεταξύ, το Μαρόκο έχει αναστείλει την εκτέλεση της 
θανατικής ποινής εδώ και αρκετά χρόνια. Η σύσταση ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών, ο 
αυξανόµενος ρόλος του Συνταγµατικού Συµβουλίου, η µεταρρύθµιση του Κώδικα Ιθαγένειας 
κατόπιν της µεταρρύθµισης του Οικογενειακού Κώδικα (ιδίως για να µπορούν τα παιδιά 
Μαροκινών γυναικών παντρεµένων µε αλλοδαπούς να αποκτούν τη µαροκινή υπηκοότητα), η νέα 
νοµοθεσία για την ελευθέρωση του οπτικοακουστικού τοµέα και η ολοένα πιο δραστήρια κοινωνία 
των πολιτών συνιστούν άλλα θετικά παραδείγµατα. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για τον 
εκσυγχρονισµό της διοίκησης και της δικαιοσύνης ώστε να εφαρµοστούν ουσιαστικά τα 
νοµοθετήµατα που έχουν θεσπιστεί. Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν προβλήµατα µε τον 
Κώδικα του Τύπου που τελεί υπό αναθεώρηση. Η ΕΕ ζητά να γίνουν περισσότερες προσπάθειες 
στον τοµέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την αποποινικοποίηση των αδικηµάτων περί τα φρονήµατα 
και την παροχή καλύτερης προστασίας σε δηµοσιογράφους και όργανα των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης. Η ΕΕ κάλεσε επίσης το Μαρόκο να κατοχυρώσει το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι 
ελευθέρως και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήµατα σε 
σχέση µε τις δηµόσιες διαδηλώσεις, ιδίως όταν αφορούν το ζήτηµα της ∆υτικής Σαχάρας. 
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∆υτική Σαχάρα 

Η ΕΕ συνέχισε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις όσον αφορά το ζήτηµα της ∆υτικής 
Σαχάρας. Συνέχισε να υψώνει τη φωνή της για ανθρωπιστικά ζητήµατα που άπτονται της διαµάχης. 
Το ζήτηµα συζητήθηκε στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου µε το Μαρόκο κατά την Επιτροπή 
Σύνδεσης στις 17 Νοεµβρίου 2006, καθώς και στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 
τον Εκδηµοκρατισµό και τη ∆ιακυβέρνηση και στα πλαίσια του ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου 
της 14ης Σεπτεµβρίου 2006. Συζητήθηκε επίσης µε την Αλγερία κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου 
Σύνδεσης στις 24 Απριλίου 2007. 
 
Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε την ελευθερία της 
έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και πρόσβασης στο υπό µαροκινή διοίκηση έδαφος και στα 
στρατόπεδα προσφύγων στο Τιντούφ και στο αλγερινό έδαφος τα οποία ελέγχονται από το Μέτωπο 
Πολισάριο. 

Αφ’ετέρου σηµειώθηκε κινητικότητα από πολιτική πλευρά χάρη στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το 
Μαρόκο και στην πρόταση του Μετώπου Πολισάριο, πράγµα που επέτρεψε στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ να αρχίσει, µε την απόφαση 1754 που εγκρίθηκε στις 30 Απριλίου 2007, 
διαπραγµατευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, µε την ελπίδα ότι µπορεί να 
επιτευχθεί δίκαιη, διαρκής και αµοιβαία αποδεκτή πολιτική λύση µε απ’ ευθείας συνοµιλίες των 
ενδιαφεροµένων και ότι έτσι θα διευθετηθούν τελικά τα εναποµένοντα προβλήµατα µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Οι συριακές αρχές είναι κατά παράδοση επιφυλακτικές να συζητήσουν θέµατα ανθρώπινων 
δικαιωµάτων µε εξωτερικούς συνοµιλητές, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ. Επικαλούνται την 
εθνική κυριαρχία και την έλλειψη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου όπως η Συµφωνία Σύνδεσης ΕΕ-
Συρίας - η οποία δεν έχει υπογραφεί ακόµη από την ΕΕ. Στόχος της ΕΕ είναι ωστόσο να συζητείται 
το θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε τακτική βάση µε τη Συρία. Καίτοι η πρόοδος είναι αργή, 
η ολοένα µεγαλύτερη προθυµία του Υπουργείου Εξωτερικών να συζητήσει θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων επί τη βάσει συγκεκριµένων περιπτώσεων θεωρείται θετική εξέλιξη. Οµοίως, οι 
αντιπρόσωποι της ΕΕ έχουν πλέον τακτική πρόσβαση στις δίκες ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου κρατικής ασφάλειας, του Στρατοδικείου και του Ποινικού ∆ικαστηρίου. 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Συρία δεν 
σηµείωσε βελτίωση. Οι αρχές επαναλαµβάνουν τακτικά υποσχέσεις για µεγαλύτερη πολιτική 
φιλελευθεροποίηση, προσφάτως δε επ’ ευκαιρία του λόγου του Προέδρου Ασάντ κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων του στις 17 Ιουνίου 2007. Οι υποσχέσεις αυτές συνήθως περιλαµβάνουν 
τη χαλάρωση του Νόµου Έκτακτης Ανάγκης, τη θέσπιση νόµου περί πολυκοµµατισµού, τη 
χορήγηση ιθαγένειας σε ανιθαγενείς Κούρδους. Μέχρι στιγµής, ωστόσο, δεν έχει υλοποιηθεί καµία 
από τις υποσχέσεις αυτές, µε το πρόσχηµα λόγων ασφαλείας, ανεστάλη δε η εφαρµογή του σχεδίου 
δηµιουργίας Εθνικού Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για το οποίο η κυβέρνηση είχε 
ζητήσει τη συνδροµή της ΕΕ. Ο Νόµος Έκτακτης Ανάγκης ο οποίος ισχύει από το 1963 συνεχίζει 
να περιορίζει τους πολίτες κατά την άσκηση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων που 
είναι κατοχυρωµένα δυνάµει της εθνικής και της διεθνούς νοµοθεσίας. 

 
Κατά την περίοδο αυτή των γενικών εκλογών, η ΕΕ ήταν σε θέση να διαπιστώσει αυξηµένους 
περιορισµούς της ελευθερίας του λέγειν, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Ενώ τα 
ιδιωτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναπτύσσονται, οι αρχές ασκούν αυστηρότερο έλεγχο στο 
∆ιαδίκτυο, καθιστώντας απροσπέλαστες τις ιστοσελίδες που επικρίνουν τις κυβερνητικές πολιτικές. 
Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι ακτιβιστές της 
κοινωνίας των πολιτών τελούσαν διαρκώς υπό την απειλή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, 
της αυθαίρετης κράτησης από τις υπηρεσίες ασφαλείας, της κράτησης σε αποµόνωση και των 
βασανιστηρίων. Επιφανείς ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνελήφθησαν το 2006 
όπως επίσης φοιτητές και νεαροί, ύποπτοι ως µέλη ισλαµιστικών οµάδων καταδικάστηκαν σε 
βαριές ποινές, ήτοι σε φυλάκιση έως και δώδεκα ετών. 
 
Η Προεδρία της ΕΕ προέβη σε διάβηµα τον Μάρτιο του 2007 µε το οποίο έθετε επί τάπητος 
ατοµικές περιπτώσεις. Προέβη επίσης σε διάφορες πολιτικές δηλώσεις για να καταγγείλει τις 
δυσανάλογες ποινές και κάλεσε τη Συρία να σεβαστεί την ελευθερία των φρονηµάτων και το 
δικαίωµα για ανεπηρέαστη δίκη, όπως θεσπίζονται στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώµατα που επικυρώθηκε από τη Συρία το 1969. Η ΕΕ εξέφρασε την ιδιαίτερη 
ανησυχία της για την καταδίκη σε πενταετή φυλάκιση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων Aνουάρ αλ Μπουνί διότι κατήγγειλε βασανιστήρια και κακές συνθήκες εγκλεισµού, 
στον οποίο άλλωστε επεβλήθη και πρόστιµο µε την κατηγορία ότι δεν σεβάστηκε τη συριακή 
νοµοθεσία διότι ίδρυσε κέντρο εκπαίδευσης για τα δικαιώµατα του πολίτη που 
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου. Οι αρχές έκλεισαν το κέντρο αυτό προτού αρχίσουν οι εργασίες του και δεν µπόρεσε να 
βρεθεί λύση της αρεσκείας τους προκειµένου να επαναλειτουργήσει. Και άλλα επίσης σχέδια 
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (EIDHR) αντιµετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 
υλοποίησης, διότι οι αρχές έθεσαν εν αµφιβόλω τη νοµιµότητα των δραστηριοτήτων. 
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Από την έναρξη του πολέµου στο Ιράκ έως σήµερα, η Συρία έχει παράσχει γενναιόδωρη φιλοξενία 
σε εκτοπισµένους, ο αριθµός των οποίων αυξήθηκε δραµατικά κατά τη διάρκεια του 2006 και τις 
αρχές του 2007. Για να βοηθήσει τη Συρία να αντεπεξέλθει στη µαζική αυτή πληµµυρίδα 
προσφύγων, η ΕΕ και τα κράτη µέλη παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και στήριξη προς τις 
αρχές προκειµένου να αυξήσουν την εγχώρια δυνατότητα αντιµετώπισης των πιεστικότερων 
αναγκών από άποψη υγείας και εκπαίδευσης. 
 
Η Τυνησία έχει δεσµευθεί, στα πλαίσια της συµφωνίας σύνδεσης που έχει συνάψει µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να σεβαστεί τις αρχές της δηµοκρατίας και τα θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Επίσης, υπογράφοντας το σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, η 
Τυνησία προσυπέγραψε και τις αξίες της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να 
διεξαγάγει διάλογο για τα θέµατα αυτά, και δη στα πλαίσια της αρµόδιας υποεπιτροπής της 
συµφωνίας σύνδεσης. Και οι δύο πλευρές συνέχισαν τις δροµολογηµένες διαπραγµατεύσεις για την 
επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά τη σύσταση της Υποεπιτροπής ΕΕ-Τυνησίας για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, τον Εκδηµοκρατισµό και τη ∆ιακυβέρνηση, η οποία προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. 
Παρότι το τυνησιακό σύνταγµα κατοχυρώνει τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 
των οποίων η ελευθερία του λόγου, των φρονηµάτων και του τύπου, στην πράξη παρατηρούµε 
προβλήµατα σε αυτούς τους τοµείς. Η ΕΕ ανησυχεί επίσης για την κατάσταση των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε δηµόσια 
δήλωση, η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της διότι κατόπιν εξαιρετικά βραχυπρόθεσµης προειδοποίησης 
ακυρώθηκε από τις τυνησιακές αρχές µια διεθνής διάσκεψη για την απασχόληση στην περιοχή 
Ευρώπης-Μεσογείου, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τύνιδα στις 8 και 9 Σεπτεµβρίου του 
2006. Η υλοποίηση των τεσσάρων σχεδίων στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
κοινωνίας των πολιτικών που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ (EIDHR και Αποκεντρωµένη 
Συνεργασία) έχει παγώσει από το 2003. Αν και στη δήλωσή της για το Τέταρτο Συµβούλιο 
Σύνδεσης µε την Τυνησία τον Ιανουάριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράµµιζε ότι πρέπει να 
ενταθούν οι προσπάθειες για τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα της 
ελευθερίας του λόγου, κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν σηµειώθηκε αξιόλογη πρόοδος. Στα 
πλαίσια των διµερών της σχέσεων αλλά και του πολιτικού διαλόγου µε την Τυνησία, η ΕΕ θα 
συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της για τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα. 
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6.3. Ρωσία και Κεντρική Ασία 
 
Παρότι στη Ρωσία τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατοχυρώνονται από το σύνταγµα και παρά τη 
συµµετοχή της Ρωσίας σε πολλές διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ΕΕ συνεχίζει 
να ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την 
ελευθερία του φρονείν και του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του τύπου, την κατάσταση των 
ρωσικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και της κοινωνίας των πολιτών, τον σεβασµό του 
κράτους δικαίου και την κατάσταση στην Τσετσενία και σε άλλα µέρη του Βόρειου Καυκάσου. 
 
∆εδοµένου ότι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Χάγη, τον Νοέµβριο του 2004 
συµφωνήθηκε να αρχίσει τακτικός διάλογος, διεξάγονται πλέον δύο φορές τον χρόνο 
διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 
περιόδου πραγµατοποιήθηκε τέταρτος γύρος διαβουλεύσεων στις Βρυξέλλες, στις 8 Νοεµβρίου 
2006, και ένας πέµπτος γύρος στο Βερολίνο, στις 3 Μαΐου 2007 (βλέπε κεφάλαιο 3.5.4. για 
περισσότερες λεπτοµέρειες). 
 
Στις παραµονές των κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών τον ∆εκέµβριο του 2007 και τον 
Μάρτιο του 2008 αντιστοίχως, η άσκηση του δικαιώµατος ελευθέρων φρονηµάτων και ελευθέρας 
έκφρασης θα είναι πολύ σηµαντικός δείκτης για τη δηµοκρατία στη Ρωσία. Ωστόσο, το περιθώριο 
ειρηνικής ενάσκησης του δικαιώµατος του εκφράζεσθαι και συνέρχεσθαι ελευθέρως µοιάζει να 
συρρικνώνεται. Παρά τη σχετικά φιλελεύθερη νοµοθεσία της Ρωσίας για τις διαδηλώσεις, οι 
τοπικές αρχές υπονοµεύουν ή παρακωλύουν τις προσπάθειες διοργάνωσης διαδηλώσεων, είτε 
αρνούµενες να συµφωνήσουν για τον χρόνο και τον τόπο των διαδηλώσεων, είτε προβαίνοντας σε 
εκφοβισµό και σύλληψη συµµετεχόντων και δηµοσιογράφων. Αυτό συνέβη µε τις επιλεγόµενες 
«Πορείες Αντιφρονούντων» στη Μόσχα (16.12.2006), στην Αγία Πετρούπολη (6.3.2007) και στο 
Νίζνι Νόβγκοροντ (24.03.2007), όπου οι αιτήσεις για πραγµατοποίηση διαδηλώσεων 
απορρίφθηκαν. Όταν οι αντιφρονούντες αποπειράθηκαν παρ’ όλ’ αυτά να διαδηλώσουν, η 
αστυνοµία διέλυσε τις διαδηλώσεις µε σαφώς δυσανάλογη χρήση βίας, η οποία συµπεριλάµβανε 
εκφοβισµούς και συλλήψεις ξένων δηµοσιογράφων. Η απαγόρευση της παρέλασης οµοφυλοφίλων 
«Gay Pride» στη Μόσχα τον Μάιο του 2007 και η βία κατά των διαδηλωτών που ακολούθησε είναι 
άλλη µία περίπτωση όπου προφανώς καταπατήθηκαν τα δικαιώµατα των πολιτών. 
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Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης υπόκεινται και αυτά σε ολοένα µεγαλύτερο κρατικό έλεγχο. Ένας 
αριθµός εφηµερίδων όπως επίσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών έκλεισαν ή πέρασαν 
στον έλεγχο του κράτους. Μερικές από αυτές τις εξελίξεις οφείλονταν προφανώς σε 
χρηµατοδοτικές και οικονοµικές διαδικασίες (όπως στρατηγικές αγορές φιλελεύθερων µέσων από 
εταιρείες προσκείµενες στις αρχές), το συνολικό όµως αποτέλεσµα είναι παρ’ όλ’ αυτά 
ανησυχητικό. Το προεδρικό διάταγµα της 15ης Μαρτίου 2007 µε το οποίο θεσπίστηκε νέος 
υπεροργανισµός για τη ρύθµιση των µέσων και του ∆ιαδικτύου, στον οποίο υπάγεται η 
αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών, εφηµερίδων και ιστοσελίδων και η εποπτεία του 
περιεχοµένου της αρθρογραφίας, δίνει λαβή για ανησυχία. 
 
Οι δολοφονίες δηµοσιογράφων στη Ρωσία εξακολουθούν να είναι σοβαρό πρόβληµα. Σύµφωνα µε 
ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης, το 2006 σκοτώθηκαν στη Ρωσία πέντε δηµοσιογράφοι. Η ΕΕ έχει 
θέσει ως θέµα την πασίγνωστη περίπτωση της κυρίας Άννας Πολιτκόφσκαγια, η οποία 
δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2006 έξω από την είσοδο του διαµερίσµατός της στη Μόσχα, 
καθώς και του κυρίου Ιβάν Σαφρόνοφ, ο οποίος έκανε βουτιά στον θάνατο από ένα παράθυρο της 
πολυκατοικίας όπου έµενε, στις αρχές Μαρτίου του 2007. Με τους φόνους δηµοσιογράφων η 
ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης έχει δεχθεί ψυχρολουσία, καθώς µάλιστα οι περισσότεροι φόνοι 
παραµένουν ανεξιχνίαστοι. 
 
Η κατάσταση των ρωσικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και της κοινωνίας των πολιτών 
καθίσταται ολοένα δυσκολότερη. Πιο συγκεκριµένα, οι τροποποιήσεις στη νοµοθεσία περί ΜΚΟ 
που άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο του 2006 έδωσαν µεγαλύτερες εξουσίες ελέγχου στις αρχές και 
πολλαπλασίασαν τις υποχρεώσεις των ΜΚΟ να υποβάλλουν αναφορά. Πολλές ΜΚΟ και ιδιαίτερα 
οι µικρότερες, είναι αναγκασµένες να δαπανούν πολύ χρόνο µε γραφειοκρατικές διαδικασίες αντί 
να επιδίδονται στις βασικές τους δραστηριότητες. Οι νέες υποχρεώσεις αναφοράς αυξάνουν επίσης 
τα έξοδα των ΜΚΟ, ιδίως όσον αφορά τα λογιστικά και τις νοµικές συµβουλές. Οι ΜΚΟ που 
χρηµατοδοτούνται από το εξωτερικό υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ οι ξένες ΜΚΟ 
έχουν υποχρεωθεί να επανεγγραφούν µε προσφυγή σε δυσκίνητες διαδικασίες. Η ΕΕ ανησυχεί διότι 
η νέα νοµοθεσία για τις ΜΚΟ ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη νόµιµη δραστηριότητα 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Ανάλογες ανησυχίες έχει εκφράσει και ο 
Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
Ένας αριθµός νόµων και διατάξεων που θεσπίστηκαν στα εν γένει πλαίσια της καταπολέµησης της 
τροµοκρατίας περιορίζουν την ελευθερία των φρονηµάτων και της έκφρασης, ιδίως για τις 
δυνάµεις της αντιπολίτευσης, τις ΜΚΟ και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ο νόµος κατά του 
εξτρεµισµού που τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2006, καθιστά αυστηρότερα τα µέτρα κατά του 
εξτρεµισµού. Ο ευρύς ορισµός του εξτρεµισµού που περιέχεται σε αυτόν τον νόµο επιτρέπει την 
εφαρµογή του σε µεγάλο φάσµα πολιτικών δραστηριοτήτων.  
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Παρότι η Ρωσία βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων της 
δικαιοσύνης, το δικαιοδοτικό σύστηµα, ιδίως στις χαµηλότερες δικαστικές βαθµίδες, δεν σέβεται 
επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιδεικνύει δε έλλειψη ανεξαρτησίας. Οι περισσότερες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κατά της Ρωσίας είναι το 
αποτέλεσµα της αποτυχίας του ρωσικού διοικητικού συστήµατος να εφαρµόσει τις αποφάσεις των 
ρωσικών δικαστηρίων. Υπάρχουν αναφορές για παρεµβολή του κράτους µε σκοπό να εµποδιστούν 
προσφυγές Ρώσων πολιτών στο E∆Α∆, οι ανησυχητικότερες εκ των οποίων αφορούν προσφυγές 
στο E∆Α∆ για υποθέσεις που αφορούν τη σύγκρουση στον Βόρειο Καύκασο. Σε πολλές υποθέσεις 
εξαφανίσεων και φόνων στην περιοχή, οι προσφεύγοντες απειλήθηκαν σοβαρά από άτοµα που 
προφανώς σχετίζονται µε τις δυνάµεις ασφαλείας για να αναγκαστούν να αποσύρουν την προσφυγή 
τους. Πέραν αυτού, η αποτυχία του ρωσικού κοινοβουλίου (της ∆ούµας) να επικυρώσει το 
Πρωτόκολλο αριθ. 14 του Συµβουλίου της Ευρώπης το σχετικό µε το E∆Α∆ που κατοχυρώνει µε 
τρόπο καθοριστικό τη µελλοντική λειτουργία του δικαστηρίου αυτού υπό το πρίσµα του συνεχώς 
αυξανόµενου φόρτου εργασίας, ενδέχεται να εµποδίσει την καλύτερη λειτουργία του. 
 
Η κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο συνεχίζει να προξενεί σοβαρές ανησυχίες. Απαγωγές, 
εξωδικαστικές εκτελέσεις και βασανιστήρια παραµένουν στην ηµερήσια διάταξη, παρά την 
αναφερόµενη έκδηλη µείωση των απαγωγών στην Τσετσενία. Οι έρευνες σε υποθέσεις που 
αφορούν ισχυρισµούς για κακοµεταχείριση, εξαφανίσεις και παράνοµη κράτηση σπανίως 
διεκπεραιώνονται µε αποτελεσµατικό τρόπο, ο δε αριθµός καταδικαστικών αποφάσεων για τέτοια 
εγκλήµατα παραµένει πολύ µικρός, πράγµα που υποθάλπει κλίµα ατιµωρησίας. Η ΕΕ έχει 
θορυβηθεί από τον µεγάλο αριθµό καταγγελιών σύµφωνα µε τις οποίες οι δυνάµεις που ελέγχει ο 
Πρόεδρος Καντίροφ έχουν την ευθύνη για τις περισσότερες καταπατήσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που διαπιστώνονται στην Τσετσενία. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την ύπαρξη 
ανεπίσηµων στρατοπέδων κράτησης που χρησιµοποιούν οι διωκτικές αρχές για αυθαίρετες 
κρατήσεις και ανακρίσεις. 
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Η Ρωσία είναι το µόνο κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης που δεν δίνει την καθιερωµένη 
συγκατάθεση για να δηµοσιευθούν οι εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT). Με ένα άνευ 
προηγουµένων διάβηµά της στις 13 Μαρτίου 2007, η CPT χρησιµοποίησε τις εξουσίες της για να 
εκδώσει δηµόσια δήλωση όσον αφορά την Τσετσενία δίχως τη σχετική συγκατάθεση της Ρωσίας. Η 
CPT δήλωνε επίσης ότι η προσφυγή µελών των διωκτικών αρχών και των αρχών ασφαλείας σε 
βασανιστήρια και άλλου είδους κακοµεταχείριση συνεχίζεται και ότι οι ρωσικές αρχές 
παραλείπουν να διερευνήσουν τις σχετικές καταγγελίες. Η δήλωση επεσήµαινε ότι αν και έχει 
σηµειωθεί πρόοδος σε ορισµένα θέµατα όπως οι πραγµατικές συνθήκες της κράτησης, οι ρωσικές 
αρχές αρνούνται επίµονα να αρχίσουν ουσιαστικό διάλογο µε την CPT για ζητήµατα νευραλγικής 
φύσεως, πράγµα που η CPT χαρακτήρισε έλλειψη πνεύµατος συνεργασίας από µέρους της Ρωσίας. 
Πιο συγκεκριµένα, η CPT επεσήµαινε ότι έφερε στο φως την ύπαρξη µυστικών κρατητηρίων στην 
Τσετσενία. Η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται την είσοδο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα 
βασανιστήρια· η ΕΕ προέτρεψε τη Ρωσία να απευθύνει στον Ειδικό Εισηγητή πρόσκληση σε 
συµφωνία µε την καθιερωµένη του εντολή. 
 
Η ΕΕ συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Συνεργασίας και του Συµβουλίου Συνεργασίας µε τις χώρες της 
Κεντρικής Ασίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανάλογες συµφωνίες, στα πλαίσια 
συνεδριάσεων υπό άλλη σύνθεση. Ο Πιέρ Μορέλ, ΕΕΕΕ για την Κεντρική Ασία, συνεχίζει να θίγει 
ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στην περιοχή και στις 
διµερείς του επαφές. Στη Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία που εγκρίθηκε πρόσφατα, η 
ΕΕ εκφράζει την επιθυµία της να καθιερωθούν διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε όλες τις 
χώρες της Κεντρικής Ασίας. 
 
Το Καζακστάν έχει συµµετάσχει µε θετικό τρόπο σε συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

όµως η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι αναµένει µεγαλύτερη πρόοδο στους τοµείς του 

εκδηµοκρατισµού, της ελευθερίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Έχουν σηµειωθεί θετικές 

εξελίξεις, αλλά τα εµπόδια στα κόµµατα της αντιπολίτευσης, η παρενόχληση µελών της και οι 

περιορισµοί της ελευθερίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης εξακολουθούν να προξενούν σοβαρές 

ανησυχίες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, λαµβάνοντας 

υπ’ όψη το αποτέλεσµα των κοινοβουλευτικών εκλογών της 18ης Αυγούστου 2007, όπου το 

ODIHR στην προκαταρκτική του έκθεση σηµειώνει µε ικανοποίηση την επιτελεσθείσα πρόοδο, 

αναφέρει όµως και σοβαρές ανησυχίες ιδίως προκειµένου να επιτευχθεί συγκροτηµένη θέση όσον 

αφορά την υποψηφιότητα του Καζακστάν για την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2009. 
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Η ΕΕ έχει εκφράσει συστηµατικά την ανησυχία της για την ανησυχητική κατάσταση ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο Ουζµπεκιστάν, και ειδικότερα σε σχέση µε τη δίωξη υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοσιογράφων και µελών της αντιπολίτευσης, το κλείσιµο ΜΚΟ, 
τους περιορισµούς της θρησκευτικής ελευθερίας, τις σκληρές συνθήκες κράτησης και τον 
ασφυκτικό έλεγχο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Οι δραστηριότητες βασικών διεθνών ΜΚΟ, 
όπως η Human Rights Watch, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα διαπίστευσης για το 
διοικητικό τους προσωπικό. Το Ουζµπεκιστάν αρνείται να συνεργαστεί πλήρως µε τις ειδικές 
διαδικασίες του ΟΗΕ, όπως ο Ειδικός Εισηγητής για τα βασανιστήρια, ο οποίος ανέφερε ότι τα 
βασανιστήρια εξακολουθούν να είναι διαδεδοµένα στο Ουζµπεκιστάν. 
 
Η ΕΕ έχει επανειληµµένα καλέσει το Ουζµπεκιστάν να επανεξετάσει την κατάσταση σηµαντικού 
αριθµού υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που βρίσκονται στη φυλακή, έχει δε 
εκφράσει τη σοβαρή της ανησυχία όσον αφορά τις συνθήκες εγκλεισµού και την κατάσταση της 
υγείας τους. Στην περίπτωση της κυρίας Τατζιµπάεβα, η ΕΕ πληροφορήθηκε από τις ουζµπεκικές 
αρχές ότι υποβλήθηκε σε ιατρική θεραπεία. 
 
Κατόπιν της έκκλησης της ΕΕ για άµεση αναθεώρηση των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των 
Ουµίντα Νιάζοβα και Γκιουλµπαχόρ Τουράεβα, το εφετείο µετέτρεψε τις ποινές τους σε ποινές 
υπό όρους και ότι και οι δύο γυναίκες αποφυλακίστηκαν. 
 
Στις 13 Νοεµβρίου 2006, το Συµβούλιο αναθεώρησε τα περιοριστικά µέτρα κατά του 

Ουζµπεκιστάν, τα οποία είχαν επιβληθεί στις 3 Οκτωβρίου του 2005 λόγω της άρνησης του 

Ουζµπεκιστάν να επιτρέψει ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τα γεγονότα του Αντιτζάν τον Μάιο του 

2005. Στα πλαίσια της επανεξέτασης, το Συµβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση 

χορήγησης θεωρήσεων για άλλους 6 µήνες και το εµπάργκο όπλων για άλλους 12 µήνες·αποφάσισε 

ωστόσο να επαναλάβει τις τεχνικές συναντήσεις δυνάµει της ΣΕΣΣ, µε σκοπό να προωθηθεί µέσω 

του διαλόγου η συµµόρφωση του Ουζµπεκιστάν µε τις αρχές του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και των θεµελιωδών ελευθεριών. Κατόπιν αυτού, το 

Ουζµπεκιστάν διοργάνωσε δύο γύρους διαλόγου µεταξύ ΕΕ και Ουζµπέκων εµπειρογνωµόνων για 

τα γεγονότα του Αντιτζάν τον ∆εκέµβριο του 2006 και τον Απρίλιο του 2007, συµφώνησε δε να 

αρχίσει διάλογο µε την ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου 

διεξήχθη στις 9 Μαΐου 2007. Κατά την επανεξέταση των κυρώσεων που ακολούθησε, στις 

14 Μαΐου 2007, αφαιρέθηκαν 4 από τα 12 ονόµατα του καταλόγου ατόµων για τα οποία 

απαγορεύεται η χορήγηση θεώρησης. Οι κυρώσεις θα επανεξεταστούν το φθινόπωρο του τρέχοντος 

έτους. 
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Επίσης, το Ουζµπεκιστάν ενέκρινε προσφάτως νέες νοµοθετικές πράξεις οι οποίες από τον 
Ιανουάριο του 2008 και πέρα θα οδηγήσουν στο να καταργηθεί η θανατική ποινή και στο να 
θεσπιστή σειρά εγγυήσεων, κοινώς γνωστών ως «habeas corpus». 
 
Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πολυάριθµες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στο Τουρκµενιστάν. Μετά τις εκλογές του νέου Προέδρου τον Φεβρουάριο του 2007, η ΕΕ 
εξέφρασε την ελπίδα ότι θα προλειανθεί το έδαφος για εσωτερικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως στον 
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας. Η ΕΕ κάλεσε τον νέο Πρόεδρο να 
ελευθερώσει πολιτικούς κρατουµένους και να κατοχυρώσει την προσήλωση στους διεθνείς κανόνες 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα· προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει στην υλοποίηση των 
µεταρρυθµίσεων αυτών. Η ΕΕ σκοπεύει να συζητήσει λεπτοµερέστερα τα θέµατα αυτά κατά τον 
προσεχή γύρο του ad hoc διαλόγου ΕΕ-Τουρκµενιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που 
σχεδιάζεται να λάβει χώραν τον Σεπτέµβριο του 2007. 
 
Η ΕΕ εχαιρέτισε τους τελευταίους γύρους συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων στη ∆ηµοκρατία της 
Κιργιζίας, καθώς και την απόφαση της χώρας να καταργήσει τη θανατική ποινή. Ωστόσο, η ΕΕ 
εξακολουθεί να ανησυχεί για τη βραδύτητα της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων και την κοινωνική 
κατάσταση µεγάλων οµάδων του πληθυσµού. 
 
Η ΕΕ προέτρεψε το Τατζικιστάν να συνεχίσει την πορεία σταθεροποίησης. ΗΕΕ τόνισε ότι η 
καταπολέµηση της διαφθοράς δεν πρέπει τελικά να καταπνίγει την ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών. Η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της διότι οι προεδρικές εκλογές στις 6 Νοεµβρίου του 2006 δεν 
ανταποκρίνονταν πλήρως στις διεθνείς προδιαγραφές και κάλεσε το Τατζικιστάν να σηµειώσει 
πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά τη θέσπιση νέων νοµοθετικών πράξεων για τις 
ΜΚΟ και τις θρησκευτικές δραστηριότητες, η ΕΕ εξέφρασε ανησυχίες διότι η εφαρµογή των 
πράξεων αυτών ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλιναγώγηση των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών και της ελεύθερης άσκησης θρησκευτικών δραστηριοτήτων στο Τατζικιστάν. 
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6.4. Αφρική 
Κατόπιν της έγκρισης της στρατηγικής της ΕΕ «ΕΕ και Αφρική: προς µια στρατηγική εταιρική 
σχέση» από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2005, δόθηκε µεγάλη προσοχή στην 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης. Ο 
χειρισµός των ζητηµάτων αυτών γίνεται µε ενισχυµένο πολιτικό διάλογο µε κάθε ανεξαιρέτως 
χώρα της Αφρικής, τον οποίο πλαισιώνουν πρακτικές µεθοδεύσεις όπως η βοήθεια για την παγίωση 
της κοινωνίας των πολιτών, η ενίσχυση των κοινοβουλίων, τα προγράµµατα αποκέντρωσης που 
δίνουν µεγαλύτερη εκπροσώπηση και εξουσίες στις δηµοτικές αρχές. Οι σοβαρές καταπατήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το κράτος δικαίου ή οι δηµοκρατικές διαδικασίες εξακολούθησαν να 
συζητούνται µε τη Γουινέα, τη Μαυριτανία, το Τόγκο και τη Ζιµπάµπουε, στα πλαίσια των 
διαβουλεύσεων δυνάµει του άρθρου 96 της συµφωνίας του Κοτονού. Παρατηρείται πρόοδος στη 
Γουινέα, το Τόγκο και τη Μαυριτανία, ενώ οι σχέσεις µε την Ερυθραία και τη Ζιµπάµπουε 
παραµένουν προβληµατικές. Τον Οκτώβριο του 2006 εγκρίθηκαν συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
για τη διακυβέρνηση, τα οποία υπογράµµιζαν ότι η ολιστική προσέγγιση της διακυβέρνησης 
συνεπάγεται επίσης την ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών, 
της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου σε όλους τους τοµείς πολιτικής, επίσης δε ότι 
µια πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διακυβέρνηση θα στηρίξει τις µεταρρυθµίσεις στις χώρες της 
Αφρικής, όπως και ο Αφρικανικός Μηχανισµός Αξιολόγησης από Οµοτίµους. 
 
Η πολιτική συµφωνία της Ουαγκαντούγκου, της 4ης Μαρτίου 2007, έφερε νέες ελπίδες για µόνιµη 
ειρήνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τους εµπλεκοµένους να 
σηµειώσουν πρόοδο σε καίρια ζητήµατα τα οποία είναι: προσδιορισµός του πληθυσµού, 
αποστράτευση, αφοπλισµός και επανένταξη καθώς και διοργάνωση ελεύθερων, δίκαιων, ανοικτών, 
δηµοκρατικών και διαφανών εκλογών το συντοµότερο δυνατό. Παρ’ όλα αυτά, η παρατεινόµενη 
ανθρωπιστική, κοινωνική και οικονοµική κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, µαζί µε την σοβαρή 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εξακολουθεί να προξενεί ανησυχία. Εξακολουθεί να 
υπάρχει µεγάλος αριθµός εσωτερικά εκτοπισµένων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεινή παραµένει η 
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, ιδίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές. Η ΕΕ θα συνεχίσει 
να εγκύπτει στα προβλήµατα αυτά µέσω της συµµετοχής της στον διεθνή µηχανισµό 
παρακολούθησης που προβλέπει η συµφωνία της Ουαγκαντούγκου. 
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Οι εκλογές που διεξήχθησαν στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ) το 2006 σηµατοδότησαν 
το τέλος της µεταβατικής διαδικασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σχηµατισµού των πρώτων 
πολυκοµµατικών εθνικών και επαρχιακών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια του 
2007. Η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει την παγίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
της χρηστής διακυβέρνησης µε άµεση προτεραιότητα τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας. 
Η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο Ανατολικό Κονγκό, όπου διαπιστώνει 
σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων η οποία  
επιτείνει σε µεγάλο βαθµό τα παθήµατα και τις αιτιάσεις του εντόπιου πληθυσµού και θέτει σε 
κίνδυνο την παγίωση της ειρήνης στη Λ∆Κ. Η κατάσταση οφείλεται κατά µέγα µέρος στις πάγιες 
εθνοτικές διχόνοιες, στη διαρκή παρουσία ξένων επαναστατικών οµάδων και στρατιωτικών 
οµάδων (συµπεριλαµβανοµένης της Forces Armées de la République Démocratique du congo ή 
FARDC), εξελίξεις που έχουν οδηγήσει σε µεγάλο αριθµό εκτοπισµένων στο εσωτερικό της χώρας 
και σε εξαιρετικά τρωτή εξουσία του κράτους στην περιοχή. Η ΕΕ θα συνεχίσει να πραγµατοποιεί 
διάλογο µε την κυβέρνηση της Λ∆Κ και µε άλλες χώρες της περιοχής, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η εξεύρεση συνολικής πολιτικής λύσης στην κρίση του Κίβου και να αποφευχθεί η 
κλιµάκωση των εχθροπραξιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για τις σοβαρές παραβιάσεις των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την κατάσταση των πολιτικών κρατουµένων στην 
Ερυθραία. Στις 18 Σεπτεµβρίου του 2006 προέβη σε δήλωση προτρέποντας την κυβέρνηση του 
κράτους της Ερυθραίας να δηµοσιοποιήσει στοιχεία για τον τόπο και τις συνθήκες κράτησής τους 
και για την κατάσταση της υγείας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρότρυνε την κυβέρνηση του 
κράτους της Ερυθραίας είτε να απαγγείλει κατηγορίες κατά των κρατουµένων και να τους 
παραπέµψει σε νόµιµη και δηµόσια δίκη είτε να τους αφήσει ελεύθερους δίχως όρους. 
 
Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, η προώθηση της 
πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, συνιστούν βασικά µελήµατα στις σχέσεις µε την Αιθιοπία. Η ΕΕ 
ζήτησε από την κυβέρνηση να σταµατήσει την παρενόχληση της αντιπολίτευσης και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να επιδοθεί σε πάγιο και εκτεταµένο διάλογο µε την 
αντιπολίτευση ούτως ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη οι δηµοκρατικές πρόνοιες. Εξέφρασε 
επίσης ανησυχία για την ελευθερία του τύπου, την ανάµιξη της κυβέρνησης στη λειτουργία των 
ιδιωτικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και για τον µεγάλο αριθµό κρατουµένων δηµοσιογράφων. Η 
ΕΕ εξακολούθησε επίσης να δηλώνει θορυβηµένη από την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σε συνάρτηση µε εσωτερικές συγκρούσεις όπως στο Ογκαντέν, και για τις δυσκολίες 
που συναντούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εκτέλεση της αποστολής τους. 
Παρά το αίτηµα της ΕΕ για ντε φάκτο αναστολή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, η εκτέλεσή 
της παραµένει τρέχουσα πρακτική στη χώρα. 
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Η δίκη αρχηγών της αντιπολίτευσης, εκδοτών εφηµερίδων και δηµοσιογράφων και εκπροσώπων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών παρακολουθήθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι εκπρόσωποι 
της ΕΕ στην Αντίς Αµπέµπα απασχολούν τακτικά την αιθιοπική κυβέρνηση µε το ζήτηµα της 
κατάστασης των κρατουµένων, ενίοτε δε και απ’ ευθείας τον Πρωθυπουργό Μελές Ζεναουί, στα 
πλαίσια του πολιτικού διαλόγου δυνάµει του άρθρου 8 της συµφωνίας του Κοτονού· οι εκπρόσωποι 
της ΕΕ πιέζουν να δοθούν πληροφορίες για τον ακριβή τόπο κράτησης των ατόµων αυτών στις 
οικογένειές τους και να µεριµνήσουν ώστε οι κρατούµενοι να έχουν πρόσβαση σε νοµική 
συµβουλή και ανθρωπιστική µεταχείριση. 
 
Οι εκπρόσωποι της ΕΕ έχουν επίσης εκφράσει προς τις αιθιοπικές αρχές τη βαθιά τους ανησυχία 
για τη δίκη, συν τοις άλλοις δε και για τη σαθρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν 
κατατεθεί εναντίον των υποδίκων. Ένας ανεξάρτητος παρατηρητής χρηµατοδοτούµενος από 
κράτος µέλος παρακολούθησε τη δίκη εξ ονόµατος της ΕΕ από την αρχή της µαζί µε εκπροσώπους 
της διπλωµατικής κοινότητας. 
 
Μετά την εκλογή της Προέδρου κας Τζόνσον-Σέρλιφ, η κατάσταση του κράτους δικαίου 
προόδευσε θεαµατικά στη Λιβερία, επιτρέποντας στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να θέσει 
τέρµα στα περιοριστικά µέτρα για την ξυλεία και τα διαµάντια από τη Λιβερία. Από τις 
4 Μαΐου 2007, η Λιβερία έγινε δεκτή στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ. Οι 
µόνες κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν είναι το εµπάργκο όπλων και οι ταξιδιωτικοί 
περιορισµοί κατά ορισµένων ατόµων οι οποίες παρατείνονται για ένα ακόµα διάστηµα δώδεκα 
µηνών.1 
 
Η ΕΕ χαίρει για τις εξής θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου: τη 
διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών στο Μάλι που ολοκληρώθηκαν µε διαφανή και ειρηνικό τρόπο, 
στο Λεσόθο και στη Σενεγάλη. Στη Μαυριτανία, όπου η ΕΕ παρακολούθησε τη διαδικασία, οι 
εκλογές πραγµατοποιήθηκαν εξίσου καλά, επιτρέποντας οµαλή µετάβαση στη δηµοκρατία και 
κλείνοντας ένα µακροχρόνιο κεφάλαιο αυταρχικής εξουσίας στη χώρα2. 
 

                                                 
1  Κοινή θέση 2007/93/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για την 

ανανέωση και την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά 
µέτρα κατά της Λιβερίας (ΕΕ L 41, 13.2.2007, σ. 17-18). 

2 Βλέπε κεφάλαιο 4.10. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απογοητεύθηκε διότι οι εκλογές της 14ης και 21ης Απριλίου στη 
Νιγηρία δεν σηµείωσαν αξιόλογη πρόοδο εν σχέσει προς τις εκλογές του 2003, παρά τις 
βελτιώσεις που προβλέπει ο εκλογικός νόµος του 2006. Η ΕΕ εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία 
προς την κυβέρνηση για τις πολλές παρατυπίες που κηλίδωσαν τη διεξαγωγή τους καθώς και για τα 
βίαια επεισόδια κατά τη διάρκειά τους, τα οποία προκάλεσαν πολλά θύµατα1. 
 
Η ΕΕ συνέχισε επίσης να συγκεντρώνει όλη της την προσοχή στην κατάσταση της Βόρειας 
Ουγκάντας, επιβεβαιώνοντας την ανεπιφύλακτη στήριξή της προς τις συνοµιλίες της Τζούµπα 
µεταξύ κυβέρνησης της Ουγκάντας και Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA). Στα 
συµπεράσµατά του της 18ης Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τον διορισµό 
του πρώην Προέδρου της Μοζαµβίκης, Γιοακίν Κισάνο, ως Ειδικού Απεσταλµένου του Γενικού 
Γραµµατέα του ΟΗΕ γι ατις περιοχές όπου δρα ο LRA. 
 
Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τη συµβολή της Αφρικανικής Ένωσης και υπογράµµισε ότι 
προέχει να επιτευχθεί ειρηνευτική συµφωνία που θα παρέχει ειρήνη και ασφάλεια στην τοπική 
κοινότητα και θα συνάδει µε το Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. Η 
ΕΕ επικρότησε τις βελτιώσεις της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Βόρεια 
Ουγκάντα από τη στιγµή της έναρξης των συνοµιλιών, διαπιστώνοντας εκ παραλλήλου ότι ένα 
περίπου εκατοµµύριο ατόµων συνεχίζει να είναι εκτοπισµένο. Παρότρυνε επίσης την κυβέρνηση 
της Ουγκάντας να δώσει, στα πλαίσια της βοήθειας που παρέχει, προτεραιότητα στη µακρόπνοη 
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Βόρειας Ουγκάντας. 
 
Όσον αφορά την Ουγκάντα ως σύνολο, το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι προέχει να ενισχυθεί η 
διαδικασία εκδηµοκρατισµού και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους 
δικαίου. Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για αυτό που θεωρεί αναµφισβήτητα αρνητική τάση 
υπονόµευσης του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Οι παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχουν διαπραχθεί σε συνάρτηση µε την υπόθεση κατά των υπόπτων 
του Λαϊκού Στρατού Σωτηρίας (People’s Redemption Army) τη διαδικασία αναγκαστικού 
αφοπλισµού στην περιοχή της Καραµότζα συνιστούν ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας. 
 

                                                 
1  Βλέπε κεφάλαιο 4.10.  
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Η ΕΕ ανησυχεί για την κατάσταση στη Σοµαλία. Έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την 
ανθρωπιστική κατάσταση, ειδικότερα στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου και στο νότιο τµήµα της 
χώρας, ζήτησε δε από όλους τους ενεχοµένους στη σύγκρουση να συµµορφωθούν προς τη διεθνή 
ανθρωπιστική νοµοθεσία. Η Τρόικα της ΕΕ έχει θέσει απερίφραστα το θέµα αυτό στον Πρόεδρο 
της Σοµαλίας, Aµπντουλαχί Γιουσούφ Άχµεντ. Του έχει επίσης τεθεί το θέµα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και ειδικότερα οι συλλήψεις αθώων αδιακρίτως και η προσφυγή στη θανατική ποινή. 
 
Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τη συνεχιζόµενη σύγκρουση στην περιοχή Νταρφούρ 
του Σουδάν και για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διεθνούς ανθρωπιστικής 
νοµοθεσίας που συµβαίνουν εκεί. Το Συµβούλιο καταδίκασε επανειληµµένα τις συνεχείς 
παραβιάσεις της εκεχειρίας από όλους τους ενεχοµένους, ιδίως δε τη βία κατά του αµάχου 
πληθυσµού και τις επιθέσεις κατά των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπενθύµισε επίσης στην 
ηγεσία της σουδανικής κυβέρνησης τη συλλογική και συνάµα ατοµική ευθύνη των µελών της να 
προστατεύουν τους πολίτες της χώρας από κάθε βιαιοπραγία και να κατοχυρώνουν τον σεβασµό 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Παροµοίως η ΕΕ εχαιρέτισε τη σύσταση αποστολής αξιολόγησης υψηλού επιπέδου στο Νταρφούρ 
από το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ (HRC), εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη για 
την αρχική στάση που επέδειξε η σουδανική κυβέρνηση µη συνεργαζόµενη µε την αποστολή και 
εµποδίζοντάς την να εισέλθει στο Σουδάν. Τον Απρίλιο του 2007, το Συµβούλιο δήλωσε τελικά 
ικανοποιηµένο για την έγκριση ψηφίσµατος από την 4η σύνοδο του Συµβουλίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, στο οποίο τονιζόταν η σοβαρότητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που διαπράττονται στο Νταρφούρ και προβλεπόταν η σύσταση ανεξάρτητης οµάδας 
εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου για να προωθηθεί η υλοποίηση των συστάσεων του ΣΑ∆ και 
του µηχανισµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων για το Νταρφούρ. Το Συµβούλιο προέτρεψε την 
κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί πλήρως µε αυτή την οµάδα. Στην δεύτερη φάση της 
περιόδου υποβολής εκθέσεων, το Σουδάν επέδειξε κάποια προθυµία να συνεργαστεί. 
 
H EE ασπάζεται ανεπιφύλακτα την αρχή σύµφωνα µε την οποία όσοι καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των αµάχων υπέχουν ευθύνη. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ επανέλαβε ότι υποστηρίζει τις 
προσπάθειες του ∆Π∆ να θέσει τέρµα στην ατιµωρησία για τις αγριότητες που διεπράχθησαν στο 
Νταρφούρ. Εν συνεχεία της έκδοσης ενταλµάτων σύλληψης εναντίον δύο ατόµων από το 
∆ικαστήριο στις 2 Μαΐου 2007, η ΕΕ προέτρεψε τη σουδανική κυβέρνηση να συµµορφωθεί προς 
τις αιτήσεις έκδοσής τους. 
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Στα πλαίσια του άρθρου 8 «πολιτικός διάλογος µε το Σουδάν» , ο τακτικός διάλογος ΕΕ-Σουδάν 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα διαλαµβάνει µεταξύ άλλων και το θέµα των βασανιστηρίων. 
 
Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στη Ζιµπάµπουε, η οποία κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου συνέχισε να επιδεινώνεται. 
Η ΕΕ έχει επίσης προβεί επανειληµµένως σε δηµόσιες δηλώσεις µε τις οποίες καταγγέλλει την 
κακοµεταχείριση ηγετών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
κοινών πολιτών που ασκούν το δικαίωµά του λέγειν, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Τον 
Φεβρουάριο του 2007 το Συµβούλιο ανανέωσε, λόγω ανυπαρξίας προόδου στην κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων της χώρας, την κοινή θέση 2007/120/ΚΕΠΠΑ που είχε εγκρίνει για 
πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2002 (2002/145/ΚΕΠΠΑ), τη σχετική µε περιοριστικά µέτρα 
κατά της Ζιµπάµπουε. Εν συνεχεία της καταστολής που άσκησε η αστυνοµία εναντίον µιας 
ειρηνικής συγκέντρωσης προσευχής στη Χαράρε τον Μάρτιο, το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης να 
προσθέσει στον κατάλογο που απαγορεύει τη χορήγηση θεωρήσεων άλλα δύο ονόµατα, των δύο 
αστυνοµικών που ευθύνονται. Τα περιοριστικά µέτρα συνίστανται σε απαγόρευση εισόδου στην 
ΕΕ και σε πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων ατόµων επιδιδόµενων σε δραστηριότητες που 
υπονοµεύουν σοβαρά τη δηµοκρατία, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το κράτος 
δικαίου στη Ζιµπάµπουε. Ισχύει επίσης εµπάργκο όπλων και εξοπλισµού που προορίζεται για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
 

Στις 28 και 29 Μαρτίου 2007 πραγµατοποιήθηκε στο Νταρ-ες-Σαλάµ σύνοδος κορυφής της SADC. 

Τη σύνοδο ακολούθησαν βίαια επεισόδια στη Ζιµπάµπουε, όπου ηγέτες της αντιπολίτευσης και 

µέλη της κοινωνίας των πολιτών ξυλοκοπήθηκαν από την αστυνοµία επειδή θέλησαν να 

συµµετάσχουν σε ειρηνική συγκέντρωση προσευχής. Η σύνοδος κορυφής ανέθεσε στον Πρόεδρο 

της Νότιας Αφρικής κ. Μπέκι να πλαισιώσει τον διάλογο µεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης 

της Ζιµπάµπουε και να υποβάλει εν συνεχεία έκθεση στην SADC για την πρόοδο που σηµειώθηκε. 

Η σύνοδος κορυφής ζήτησε επίσης την άρση κάθε µορφής κυρώσεων κατά της Ζιµπάµπουε, παρά 

την ανυπαρξία οικονοµικών κυρώσεων της ΕΕ. Στις 23 και 24 Απριλίου 2007 το Συµβούλιο 

συζήτησε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Ζιµπάµπουε και ενέκρινε συµπεράσµατα στα οποία 

επικροτούσε την εντολή προς τον Πρόεδρο κ. Μπέκι, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυµο να στηρίξει 

την πρωτοβουλία SADC εφ’ όσον κληθεί να το πράξει. 

 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 180 
 DG E HR   EL 

6.5. Βόρεια και Νότια Αµερική 
 
Η ΕΕ ανησυχεί για την απουσία προόδου της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Κεντρική Αµερική. Συγκεκριµένα, η ΕΕ επισκόπησε την κατάσταση και τις πολιτικές ασφάλειας 
στις χώρες που µαστίζονται περισσότερο από τη βία και δη στη Γουατεµάλα, την Ονδούρα και το 
Ελ Σαλβαδόρ. Στην υπουργική σύνοδο του ∆ιαλόγου του Σαν Χοσέ που έλαβε χώρα στον Σάντο 
Ντοµίνγκο (∆οµινικανή ∆ηµοκρατία) στις 19 Απριλίου 2007, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική 
Αµερική υπογράµµισαν τη µεγάλη σηµασία που έχουν η προώθηση και η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ευρωπαϊκή πλευρά υπενθύµισε τη θέση της για την κατάργηση της 
θανατικής ποινής, θέτοντας στο επίκεντρο τα διάφορα προγράµµατα που υποστηρίζει στην 
Κεντρική Αµερική για την προώθηση και τη διάδοση των αρχών και αξιών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, καθώς τα µέσα για την κατοχύρωσή τους. Πέραν αυτού, θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εθίγησαν κατά τις συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου µε την Κεντρική Αµερική. 
 
Κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, η ΕΕ επανέλαβε ότι ανησυχεί για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κολοµβία. Η ΕΕ απηύθυνε έκκληση προς όλες τις παράνοµες 
ένοπλες οµάδες να επιδοθούν µε ειλικρίνεια στην αναζήτηση συµπεφωνηµένης λύσης για την 
ένοπλη σύρραξη στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι πρέπει να επιτευχθεί ανθρωπιστική συµφωνία 
ενόσω ακόµα συνεχίζεται η σύρραξη. Το Συµβούλιο επανέλαβε ότι ζητά από τις παράνοµες 
ένοπλες οµάδες που συνεχίζουν να κρατούν οµήρους να τους αφήσουν αµέσως ελεύθερους δίχως 
όρους, ζητώντας τους επίσης να απέχουν από νέες απαγωγές. 
 
Σε αρκετές επαφές µε τις κολοµβιανές αρχές, το Συµβούλιο τόνισε ότι η θέσπιση της νοµοθεσίας 
για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τις βασικές αρχές της αλήθειας, της 
δικαιοσύνης και της επανόρθωσης σύµφωνα µε τα διεθνώς συµπεφωνηµένα πρότυπα. Το 
Συµβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι εάν εφαρµοστεί ουσιαστικά και µε διαφάνεια, η νοµοθεσία 
αυτή µπορεί να συµβάλει θετικά στην εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στην Κολοµβία. Η ΕΕ 
επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυµη να συνεργαστεί στενά µε την κυβέρνηση, τα θεσµικά όργανα και 
την κοινωνία των πολιτών της Κολοµβίας, καθώς και µε τον ΄Ύπατο Αρµοστή των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και άλλους για την παρακολούθηση της εφαρµογής της 
νοµοθεσίας αυτής. 
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Στα συµπεράσµατά του σχετικά µε µια πολιτική της ΕΕ για την Κούβα που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο 
(10578/1/07 REV 1), εξέφρασε τη λύπη του διότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν 
έχει βασικά µεταβληθεί παρά τον περιορισµό του αριθµού πολιτικών κρατουµένων και των 
παρενοχλήσεων. Η κουβανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται στους πολίτες της τα διεθνώς 
ανεγνωρισµένα ατοµικά, πολιτικά και οικονοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες. Η ΕΕ προέτρεψε για 
µια ακόµα φορά την κουβανική κυβέρνηση, και δη την Κούβα ως µέλος του Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, να ελευθερώσει δίχως όρους όλους τους πολιτικούς κρατουµένους, 
επαναλαµβάνοντας ότι το ζήτηµα αυτό συνιστά βασική προτεραιότητα της πολιτικής της έναντι της 
Κούβας. 
 
Η ΕΕ επανέλαβε επίσης την έκκλησή της προς την κουβανική κυβέρνηση να χορηγήσει ελευθερία 
ενηµέρωσης και έκφρασης, την καλεί δε να δειχθεί συνεργάσιµη στο θέµα αυτό. 
 
Όλοι όσοι είναι ειρηνικά ταγµένοι υπέρ της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του σεβασµού των 
οικουµενικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορούν να είναι βέβαιοι για την αλληλεγγύη και την 
συνεχή στήριξη της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να διεξάγει τον διάλογό της µε την κοινωνία των 
πολιτών της Κούβας και να προσφέρει πρακτική βοήθεια σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας µε 
σκοπό τις ειρηνικές αλλαγές στην Κούβα. Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο προέβαλε την 
παγκόσµιας εµβέλειας πολιτική στήριξης της ΕΕ προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ. 
 
Στην ειδικότερη περίπτωση της Γουατεµάλας, η ΕΕ έχει επανειληµµένα εκφράσει ανησυχίες για 
τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των οργανώσεών τους, καθώς 
και για το εν γένει υπόβαθρο βίας και ατιµωρησίας των δραστών τους. Η ΕΕ απηύθυνε έκκληση για 
την ενίσχυση των θεσµών της δικαστικής εξουσίας και συνέστησε τη σύσταση της CICIG 
(∆ιεθνούς Επιτροπής κατά της Ατιµωρησίας) µε χρηµατοδότηση του ΟΗΕ, την οποία επικύρωσε το 
Κογκρέσο της χώρας τον Αύγουστο του 2007. 
 
Η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει την MINUSTAH -την επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στην Αϊτή - η εντολή της οποίας περιλαµβάνει 
επίσης την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 



 
13288/1/07 REV 1  ΑN,ΑΚ,IA/µκσ,χχ 182 
 DG E HR   EL 

Η ΕΕ συγχαίρει το Μεξικό για τις προσπάθειες που καταβάλλει στην προαγωγή και την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε πολυµερές επίπεδο συνεχίζοντας τον τακτικό της διάλογο, 
συγκεκριµένα δια των µέσων που προβλέπει η Συµφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού. Σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η 
ΕΕ παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση των ατόµων αυτών. Ειδικότερα, η ΕΕ σηµειώνει µε 
ανησυχία τις επιθέσεις κατά της ζωής και της ελευθερίας του λέγειν των δηµοσιογράφων, ιδίως 
εκείνων των δηµοτικών ραδιοφωνικών σταθµών, καθώς και την περίπτωση της ερευνήτριας 
δηµοσιογράφου Λίντια Κάτσο, που δέχθηκε απειλές για τη δουλειά της στο θέµα της εµπορίας 
ανθρώπων. 
 
Όσον αφορά τις κοινωνικές συγκρούσεις και τις ταραχές στην πολιτεία της Ουαχάκα, η ΕΕ έχει 
δηλώσει ότι επιθυµεί να εξευρεθεί ειρηνική λύση από όλες τις πλευρές. 
 
Αναφορικά µε ισχυρισµούς για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε Ουαχάκα 
και Ατένκο, η ΕΕ έχει εκφράσει την ανησυχία και την επιθυµία της να ερευνηθούν διεξοδικά όλα 
τα κρούσµατα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η ΕΕ έχει εκφράσει την ανησυχία της για έναν αριθµό συζητούµενων νοµοσχεδίων, µεταξύ άλλων, 
µε σκοπό να επεκταθεί η εφαρµογή της θανατικής ποινής. Η ανησυχία της ΕΕ περιλαµβάνει επίσης 
τις ενδεχόµενες νοµικές συνέπειες ένεκα των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει το Περού δυνάµει του 
Συµφώνου του Σαν Χοσέ, και συγκεκριµένα την έξοδο από το παναµερικανικό σύστηµα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις. 
 
Η ΕΕ σηµείωσε ότι οι προεδρικές εκλογές της 3ης ∆εκεµβρίου του 2006 στη Βενεζουέλα 
διεξήχθησαν σε κλίµα ειρήνης και διαφάνειας και ότι τα αποτελέσµατα έγιναν δεκτά από όλους 
τους συµµετασχόντες. Η ΕΕ επανέλαβε ότι είναι αποφασισµένη να βοηθήσει στην παγίωση της 
δηµοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης στη Βενεζουέλα, καθώς και στην ανακούφιση της 
φτώχιας, της ανισότητας και του αποκλεισµού. 
 

Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία ότι η κυβέρνηση της Βολιβαριανής ∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας 

αποφάσισε να αφήσει να εκπνεύσει η άδεια ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας του οργανισµού 

Radio Caracas Television (RCTV) στις 27 Μαΐου, δίχως να διοργανώσει ανοικτό διαγωνισµό για 

την άδεια που θα την διαδεχθεί. Η ΕΕ υπενθύµισε τις υποσχέσεις των αρχών της Βενεζουέλας όσον 

αφορά τους ανοικτούς διαγωνισµούς και τις διαδικασίες υποβολής προσφορών όσον αφορά τη 

συγκεκριµένη αυτή άδεια. 
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Η ΕΕ µοιράζεται µε την Βολιβαριανή ∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας την πίστη προς τις 
δηµοκρατικές αξίες. Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του τύπου συνιστούν ουσιαστικά 
στοιχεία της δηµοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει κατά συνέπεια ότι η Βολιβαριανή 
∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας θα περιφρουρήσει τις ελευθερίες αυτές και θα στηρίξει την 
πολυφωνία της ενηµέρωσης. 
 
6.6. Ασία 
 
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η ΕΕ προέτρεψε επανειληµµένα την κυβέρνηση της 
Βιρµανίας/Μιανµάρ να µπει σε πορεία εθνικής συµφιλίωσης και µετάβασης προς νόµιµο πολιτικό 
καθεστώς, και να επιταχύνει την ανάπτυξη της χώρας. Οι συνεχιζόµενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η κράτηση των πολιτικών ακτιβιστών στη Βιρµανία/Μιανµάρ 
υπήρξε αντικείµενο πολλών δηλώσεων της ΕΕ ή της Προεδρίας και συναντήσεων µε τις βιρµανικές 
αρχές και άλλα τρίτα κράτη. Επί παραδείγµατι, στις 24 Μαΐου 2007 (ακριβώς πριν από την 
παράταση του κατ’ οίκον περιορισµού της), η ΕΕ ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη η ηγέτις του Εθνικού 
Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία και βραβευµένη µε Νόµπελ Ντάου Ονγκ Σαν Σου Tσι. Η ΕΕ 
προέτρεψε επίσης την κυβέρνηση να µπει σε πορεία εθνικής συµφιλίωσης και µετάβασης προς τη 
δηµοκρατία και να προωθήσει την ανάπτυξη της χώρας. 
 
Η ΕΕ έχει θέσει επίσης επανειληµµένα ενώπιον των βιρµανικών αρχών το θέµα της κατάστασης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στα πλαίσια περιφερειακών και πολυµερών διασκέψεων 
(Περιφερειακό Φόρουµ ASEAN, Κουάλα Λουµπούρ 28 Ιουλίου 2006, σύνοδος κορυφής ASEM, 
Eλσίνκι 10 Σεπτεµβρίου 2006, σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών EU-ASEAN, Νυρεµβέργη 14 και 
15 Μαρτίου 2006, υπουργική σύνοδος ASEΜ, Αµβούργο 28 και 29 Μαΐου) και έχει 
χρησιµοποιήσει διµερείς συσκέψεις για να καταστήσει γνωστές τις ανησυχίες της ΕΕ. Η ΕΕ 
συσκέπτεται τακτικά µε εταίρους από την Ασία και άλλα κράτη όσον αφορά την κατάσταση της 
χώρας. 
 
Η ΕΕ έχει λάβει γνώση της συµφωνίας µεταξύ της βιρµανικής κυβέρνησης και της ∆ΟΕ όσον 
αφορά την συνέχεια που δίνεται στις καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία στη χώρα. Παρ’ 
όλ’ αυτά, η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τους περιορισµούς που υφίστανται ορισµένες διεθνείς 
οργανώσεις· αυτό αφορά ιδίως τις εργασιακές συνθήκες της ∆ιεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 
Σταυρού η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατοχύρωση των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου. Σε δηµόσια δήλωσή της, η ΕΕ έχει αναφερθεί στο προσωρινό κλείσιµο των γραφείων της 
∆ΕΕΣ τον ∆εκέµβριο του 2006. 
 
Τον Απρίλιο του 2007, η ΕΕ ανανέωσε για άλλους 12 µήνες την κοινή της θέση σχετικά µε 
περιοριστικά µέτρα κατ’ εκείνων που επωφελούνται περισσότερο από την κακοδιοίκηση στη 
Βιρµανία/Μιανµάρ και κατ’ εκείνων που υπονοµεύουν ενεργά τη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης, 
τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη δηµοκρατία. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ 
ενέκρινε συµπεράσµατα του Συµβουλίου. 
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Η Τρίτη Επιτροπή της 61ης ΓΣΗΕ ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τη Βιρµανία/Μιανµάρ που 
κατέθεσε η ΕΕ (για λεπτοµέρειες βλέπε κεφάλαιο 5.1). 
 
Η ΕΕ παρακολούθησε προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Καµπότζη 
και έθεσε κατ’ επανάληψη στις αρχές το θέµα της µεταχείρισης των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και ειδικότερα τον φόνο ενός συνδικαλιστή τον Φεβρουάριο του 2007. 
Η ΕΕ εξεδήλωσε ανησυχία για την ελευθερία των µη κυβερνητικών οργανώσεων να 
συνεταιρίζονται και προέβη σε διάβηµα για την απειλή απέλασης κατά της Πρωτοβουλίας για τη 
∆ικαιοσύνη του Ιδρύµατος Ανοικτής Κοινωνίας. Η ΕΕ παρακολούθησε επίσης πολύ προσεκτικά τις 
τοπικές εκλογές, συν τοις άλλοις και για να απαντηθεί το ερώτηµα αν θα πρέπει να 
παρακολουθήσει τις ερχόµενες εθνικές εκλογές του 2008. Της τέταρτης Μικτής Επιτροπής ΕΚ-
Καµπότζης που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2007 προηγήθηκε η πρώτη 
συνεδρίαση µιας υποοµάδας ΕΚ-Καµπότζης για τη νοµοθετική µεταρρύθµιση, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η οποία συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων της 
ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µε την 
Καµπότζη. Σκοπός της υποοµάδας είναι να δηµιουργηθεί ένα βήµα για την δίχως αντεγκλήσεις 
ανταλλαγή απόψεων στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την διεύρυνση της 
αλληλοκατανόησης σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, προκειµένου να δροµολογηθούν θετικές 
αλλαγές επί τόπου. 
 
Η ΕΕ εξακολούθησε να θορυβείται από τις συνεχείς καταγγελίες συστηµατικών, εκτεταµένων και 
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Βόρειας 
Κορέας (Λ∆ΒΚ). Είναι σχεδόν αδύνατον να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία από πρώτο χέρι· 
δεν χορηγείται άδεια στις αποστολές της ΕΕ για να επισκεφθούν δικαστικά, αστυνοµικά ή 
σωφρονιστικά ιδρύµατα, απαγορεύται δε η πρόσβαση στους εξωτερικούς παρατηρητές. 
 
Η Λ∆ΒΚ αρνήθηκε να συνοµιλήσει επί της ουσίας µε την ΕΕ για τις ανησυχίες της που έχουν να 
κάνουν µε τα διαδοχικά ψηφίσµατα του ΣΑ∆ και της ΓΣΗΕ (βλέπε κεφάλαιο 5.1) και απέρριψε τη 
συνεργασία µε τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθηγητή Βιτίτ 
Μουνταρµπόρν. 
 
Η Λ∆ΒΚ επιµένει ότι πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώµατα θα µπορέσει να υπάρξει µόνον εφόσον η 
ΕΕ σταµατήσει να καταθέτει ψηφίσµατα κατά της Λ∆ΒΚ σε διεθνή πλαίσια. Η ΕΕ πάλι αρνείται να 
δεχθεί προϋποθέσεις για την επανάληψη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έχει 
ανασταλεί από το 2003. 
 
Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τέθηκαν επί τάπητος σε κάθε µία από τις τέσσερις 
επισκέψεις της Τρόικας (επίπεδο ∆ιευθυντών) των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης της Τρόϊκας τον Μάρτιο του 2007, η ευρωπαϊκή πλευρά έθεσε ξανά το θέµα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πλην δεν υπήρξε κανένα δείγµα ουσιαστικής αντίδρασης. 
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Τον Ιανουάριο του 2007, έγινε επί τόπου διάβηµα της Τρόικας προκειµένου να επιτευχθεί η 
προσχώρηση της Λ∆ΒΚ στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων (UNCAT). 
Το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε ασυζητητί τη σκέψη της προσχώρησης στη σύµβαση αυτή. 
 

Η ΕΕ ασχολήθηκε µε την κατάσταση στις Φίτζι το φθινόπωρο του 2006, προτρέποντας τις ένοπλες 
δυνάµεις της χώρας να σεβαστούν το αποτέλεσµα των γενικών εκλογών του Μαΐου του 2006 
(που παρακολούθησε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ) και να θέσουν εαυτές υπό 
την εκλεγµένη πολιτική κυβέρνηση. Εν συνεχεία καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπηµα της 
5ης ∆εκεµβρίου του 2006 το οποίο συνιστούσε καταστρατήγηση των «βασικών στοιχείων» της 
συµφωνίας του Κοτονού - των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του 
κράτους δικαίου - δίνοντας έτσι λαβή για διαδικασία υποχρεωτικής διαβούλευσης. 

 

Τον Απρίλιο ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι διαβουλεύσεις οι επιλεγόµενες «του άρθρου 96», η δε 
κυβέρνηση των Φίτζι δεσµεύθηκε να άρει γρήγορα την κατάσταση ανάγκης και τον στρατιωτικό 
νόµο και να διενεργήσει εκλογές εντός 2 ετών. Η µεγάλη συχνότητα παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων κατά τους µήνες αµέσως µετά το πραξικόπηµα έχει πλέον µετριαστεί, η ΕΕ όµως 
συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εν γένει εξελίξεις στη χώρα και πιέζει για την 
υλοποίηση όλων των δεσµεύσεων που συµφωνήθηκαν για τη θεραπεία της κατάστασης, και 
συγκεκριµένα εκείνες που αφορούν τη θέσπιση χάρτη πορείας για δηµοκρατικές εκλογές. 
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Όσον αφορά την Ινδονησία, η ΕΕ διαπίστωσε µεγάλη βελτίωση της κατάστασης στην επαρχία 
Ατσέ και συνεχάρη τους εµπλεκοµένους στη σύγκρουση για την προσήλωσή τους στην ειρήνη και 
τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η αποστολή παρακολούθησης στην Ατσέ, βασικό 
καθήκον της οποίας ήταν η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µπόρεσε να 
αναχωρήσει τον ∆εκέµβριο του 2006 δεδοµένου ότι η κατάσταση στην επαρχία ήταν και 
εξακολουθεί ακόµα να είναι σχετικά σταθερή. Η ΕΕ παρακολούθησε τις επαρχιακές εκλογές του 
∆εκεµβρίου που στο σύνολό τους ήσαν ανεπηρέαστες και ελεύθερες1. Η ΕΕ εξακολουθεί να 
απασχολείται έντονα µε την Ατσέ µέσω ενός πολύ ουσιώδους προγράµµατος ανασυγκρότησης και 
ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει επίσης υποβοήθηση στη δηµιουργία θεσµών στον τοµέα της 
δικαιοσύνης καθώς και στήριξη δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην επαρχία αυτή, εφόσον 
βέβαια συσταθεί. Γενικά η ΕΕ είναι ικανοποιηµένη µε τη δέσµευση της κυβέρνησης ότι θα 
ασχοληθεί µε τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε πρακτικό ωστόσο επίπεδο, η ΕΕ 
εξακολουθεί να ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τις 
διαθρησκευτικές σχέσεις σε ορισµένες περιοχές όπως η Παπούα και το Κεντρικό Σουλαβέζι. Η ΕΕ 
έχει προβεί σε διαβήµατα σχετικά µε τη θανατική ποινή στην Ινδονησία, καθώς και σχετικά  
µε τις τρεις «Χριστιανές του Πόζο» που εκτελέστηκαν τον Σεπτέµβριο του 2006. Η ΕΕ παραµένει 
ανήσυχη διότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η ΕΕ 
ολοκλήρωσε τις διαπραγµατεύσεις για νέα συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µε την 
Ινδονησία, στην οποία ως βασικό στοιχείο περιλαµβάνεται ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
ρήτρα για το ∆Π∆ και ρήτρα περί συνεργασίας στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων2. Βάσει 
του τελευταίου αυτού, η ΕΕ και η Ινδονησία άρχισαν συζητήσεις για την καθιέρωση διαλόγου µε 
αντικείµενο τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Το Λάος εξακολουθεί να είναι πολύ ελεγχόµενο µονοκοµµατικό κράτος µε περιορισµούς αρκετών 
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων και κακές συνθήκες κράτησης. Η ΕΕ έθεσε επανειληµµένα 
στις αρχές το διηνεκές πρόβληµα της εθνικής µειονότητας Λάο Μονγκ και τη συνακόλουθη 
ύπαρξη προσφύγων στην Ταϊλάνδη. Η ΕΕ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επανένταξη αυτών των 
Μόνγκ στη λαοτινή κοινωνία µέσω δέσµης αναπτυξιακής συνεργασίας. Το ζήτηµα των 27 
«εξαφανισθέντων» παιδιών συζητήθηκε σε διµερή υπουργική διάσκεψη, αν και η τύχη των 
περισσοτέρων από αυτά έγινε εν των µεταξύ γνωστή. Η ΕΕ προέβη επίσης σε δήλωση (χρονική 
στιγµή;) η οποία έθιγε την κατάσταση των προσφύγων Μονγκ στην Ταϊλάνδη και καλούσε την 
κυβέρνηση να συνεργαστεί µε την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
και µε τις χώρες που είναι πρόθυµες να δεχθούν Μονγκ µε σκοπό την επανεγκατάστασή τους. 

 

                                                 
1  Βλέπε κεφάλαιο 4.10.  
2  Βλέπε κεφάλαιο 3.7. 
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Παρά την ευνοϊκή γενική εξέλιξη στις Φιλιππίνες τα τελευταία χρόνια και τη θετική είδηση για την 
κατάργηση της θανατικής ποινής πέρυσι, τους τελευταίους µήνες η ΕΕ θορυβείται όλο και περισσότερο από 
αναφορές για εξωδικαστικές εκτελέσεις που πλήττουν πολιτικούς ακτιβιστές, δηµοσιογράφους, 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δικαστές και δικηγόρους. Η ΕΕ δεν έχει µόνο καλέσει 
επανειληµµένα την κυβέρνηση να επιδείξει αποφασιστικότητα αναλαµβάνοντας τα ηνία στο ζήτηµα αυτό, 
αλλά έχει στείλει και εµπειρογνώµονες στη χώρα για να εκτιµήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η βοήθεια της 
ΕΕ µπορεί να βοηθήσει τις αρχές να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Και ενώ έγινε δεκτή µε πνεύµα 
ειλικρίνειας και συνεργασίας, η αποστολή διαπίστωσε ότι ο περιορισµός των κρουσµάτων εξωδικαστικής 
εκτέλεσης θα απαιτήσει ορισµένες διαρθρωτικές και νοµοθετικές αλλαγές καθώς και επένδυση στη 
δηµιουργία ικανοτήτων. Γενικότερα πρέπει να γίνουν ακόµα πολλά στις Φιλιππίνες προκειµένου να τεθούν 
σε εφαρµογή οι συµβάσεις, τα σύµφωνα και οι συνθήκες που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ΕΕ 
παρακολουθεί επίσης προσεκτικά τις εξελίξεις στο Μιντανάο. 

 
H EE καταδίκασε αµέσως το στρατιωτικό πραξικόπηµα που έγινε στην Ταϊλάνδη στις 19 Σεπτεµβρίου 2006 
και κατ’ επανάληψη απηύθυνε έκκληση, στα πλαίσια δηµόσιων δηλώσεων ή ιδιωτικών διαβηµάτων, για 
γοργή επάνοδο στη δηµοκρατία και τη συνταγµατική τάξη, για έγκαιρες εκλογές καθώς και για την ταχεία 
άρση του στρατιωτικού νόµου και όλων των περιορισµών που έχουν επιβληθεί στα πολιτικά κόµµατα, τα 
σωµατεία και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η ΕΕ διέκοψε τις διµερείς επισκέψεις υπουργικού επιπέδου µε 
προορισµό αλλά και προέλευση την Ταϊλάνδη, ενώ ταυτόχρονα εκµεταλλεύεται τις συσκέψεις σε πολυµερή 
πλαίσια για να επιδιώξει διάλογο µε την προσωρινή κυβέρνηση σε επίπεδο υπουργών, ανωτέρων υπαλλήλων 
ή εργασιών. Η ΕΕ καταγράφει µε ικανοποίηση ότι η προσωρινή κυβέρνηση έχει έως τώρα σεβαστεί το 
χρονοδιάγραµµα επανόδου στη δηµοκρατία που καταρτίστηκε µετά το πραξικόπηµα και παρακολουθεί µε 
µεγάλη προσοχή το δηµοψήφισµα και τις εκλογές. Η ΕΕ παραµένει επίσης σε στενή επαφή µε τις αρχές της 
Ταϊλάνδης όσον αφορά την κατάσταση στον Νότο που παραµένει σοβαρή και είναι έτοιµη να εντείνει τη 
συνεργασία χάριν σταθεροποίησης της περιοχής. 
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Η ΕΕ εξακολούθησε να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο Ανατολικό Τιµόρ µετά την επιδείνωση της εσωτερικής 
του κατάστασης ασφάλειας την άνοιξη του 2006. Η ΕΕ υποστηρίζει τη νέα αποστολή του ΟΗΕ στο 
Ανατολικού Τιµόρ και αναγνωρίζει τη διαρκή συµβολή της Πορτογαλίας στο σώµα ασφάλειας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε ακόµα µεγαλύτερη βοήθεια στη χώρα, µε ιδιαίτερο βάρος στην ικανότητα 
δηµιουργίας θεσµών, υποστήριξε δε τις προσπάθειες για συµφιλίωση των αντιµαχοµένων. Η ΕΕ 
παρακολούθησε τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου/Μαΐου αλλά και τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 
τέλους Ιουνίου του 2007, θα παρακολουθήσει δε πολύ προσεκτικά τις πολιτικές εξελίξεις τους ερχόµενους 
µήνες1. Η ΕΕ έχει θέσει στις αρχές το ζήτηµα του αµετάβλητα µεγάλου αριθµού εκτοπισµένων στο 
εσωτερικό, ευελπιστεί δε ότι θα δοθεί έγκαιρη λύση στο ιδιαίτερο αυτό πρόβληµα. 
 
Η ΕΕ κατέγραψε µε µεγάλη ανησυχία τη σύλληψη και τις βαριές ποινές που επιβλήθηκαν σε 
ορισµένους ειρηνικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Βιετνάµ την άνοιξη του 
2007, τη στιγµή που το 2006 η κυβέρνηση είχε τηρήσει πιο µαλακή στάση απέναντι στην 
αντιπολίτευση. Σε γενικές γραµµές η ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της για την υποχώρηση των ατοµικών 
και πολιτικών δικαιωµάτων σε σύγκριση µε το 2006, η οποία έρχεται σε δυσάρεστη αντίθεση µε 
την εν γένει θετική πορεία του Βιετνάµ προς µεγαλύτερο οικονοµικό άνοιγµα και 
κοινωνικοοικονοµική πρόοδο, πράγµα που ενδέχεται να βλάψει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. 
Παρ’ όλ’ αυτά, η ΕΕ σηµείωσε ότι οι αρχές του Βιετνάµ αναγνωρίζουν ότι «πρέπει ακόµα να γίνει 
δουλειά» µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη χώρα και ότι υπάρχουν χάσµατα µεταξύ νοµοθεσίας και 
τρέχουσας πρακτικής, ιδίως στους τοµείς της ελευθερίας της έκφρασης και της µεταχείρισης των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των οικογενειών τους. Ο διάλογος ΕΕ-Βιετνάµ 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε τοπικό επίπεδο συνεχίστηκε µε µια εποικοδοµητική και φιλική 
σύσκεψη τον Ιούνιο του 2007. Εκτός αυτού, η υποοµάδα ΕΚ-Βιετνάµ για τη διοικητική 
µεταρρύθµιση, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα πραγµατοποίησε τη δεύτερη 
συνεδρίασή της τον Νοέµβριο του 2006. Η υποοµάδα αυτή συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων της 
ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µε το 
Βιετνάµ. Σκοπός της υποοµάδας είναι να δηµιουργηθεί ένα βήµα για την δίχως αντεγκλήσεις 
ανταλλαγή απόψεων στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την διεύρυνση της 
αλληλοκατανόησης σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, προκειµένου να δροµολογηθούν θετικές 
ανταλλαγές επί τόπου. Σαν αποτέλεσµα της συνεδρίασης, εξετάζονται τώρα και άλλες πτυχές της 
συνεργασίας µε το Βιετνάµ στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

                                                 
1  Βλέπε κεφάλαιο 4.10. 
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Κίνα: βλέπε κεφάλαιο 3.5 «∆ιάλογοι στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
διαβουλεύσεις» 

Ιαπωνία: βλέπε κεφάλαιο 3.6. «∆ιαβουλεύσεις της Τρόικας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα» 

 

Νότια Ασία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους σηµαντικότερους διεθνείς εταίρους του Αφγανιστάν. 
Εκτός του ότι η ΕΕ είναι ένας από τους κορυφαίους δωρητές της χώρας, αλλά και η πολιτική 
εταιρική σχέση µεταξύ των δύο πλευρών έχει συσφιχθεί µετά την κοινή δήλωση ΕΕ-Αφγανιστάν 
της 16ης Νοεµβρίου του 2005. Στη δήλωση αυτή τα ανθρώπινα δικαιώµατα συγκαταλέγονταν στις 
βασικές προτεραιότητες συνεργασίας στα πλαίσια της διµερούς σχέσης, πράγµα που αποτυπώθηκε 
στις συζητήσεις της δεύτερης ετήσιας υπουργικής Τρόικας της ΕΕ µε το Αφγανιστάν που έλαβαν 
χώρα στο Βερολίνο στις 29 Ιανουαρίου 2007. Βρήκε επίσης έκφραση στις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες του γραφείου του Ειδικού Εντεταλµένου της ΕΕ και της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Καµπούλ. Και οι δύο επιδόθηκαν δραστήρια στην υποστήριξη της 
Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Αφγανιστάν (ΑΙHRC), και σε κάποιες 
µεµονωµένες περιπτώσεις προέβησαν δε σε διαβήµατα προς τις αφγανικές αρχές. Ιδιαίτερες 
προσπάθειες αφιερώθηκαν στη συνεργασία µε το αφγανικό κοινοβούλιο, κυρίως για να συζητηθούν 
τα προβλήµατα που γεννά το ψήφισµά του για χορήγηση αµνηστίας στους πρώην µαχητές και για 
κατοχύρωση της ελευθερίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στα συµπεράσµατά του της 
15ης ∆εκεµβρίου του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε την ανάγκη συνεχών 
προσπαθειών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το 2007 σηµατοδοτεί την έναρξη δύο 
αλληλοσυµπληρούµενων πρωτοβουλιών, οι οποίες αποδεικνύουν χειροπιαστά ότι η ΕΕ είναι 
αµετακίνητα ταγµένη στην ανάπτυξη ενός δηµοκρατικού, ασφαλούς και βιώσιµου αφγανικού 
κράτους: η ΕUPOL, που δροµολογήθηκε στις 15 Ιουνίου, σκοπό έχει να επικουρήσει την αφγανική 
κυβέρνηση στη δηµιουργία αστυνοµίας που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θα λειτουργεί 
εντός των πλαισίων του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα, το σχέδιο ΕΚ για τη µεταρρύθµιση της 
δικαιοσύνης που έχει ήδη ενεργοποιηθεί αποσκοπεί στη θεσµική αναµόρφωση των βασικών 
δικαιοδοτικών θεσµών της χώρας, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και 
της Γενικής Εισαγγελίας. 

Ως µέρος της στρατηγικής της ΕΕ που υποβοηθεί την εδραίωση των δηµοκρατικών αξιών στο 
Μπανγκλαντές, τοποθετήθηκε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ για τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές που είχαν προγραµµατιστεί να γίνουν τον Ιανουάριο του 2007. 
Η αποστολή ωστόσο ανεστάλη διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για δηµοκρατικές εκλογές, 
εν συνεχεία δε οι εκλογές αναβλήθηκαν. Παρά την αναστολή, η αποστολή κατήρτισε συνολική 
δέσµη συστάσεων που έγιναν ευµενώς δεκτές από τις αρχές του Μπανγκλαντές.  
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Η ΕΕ συνέχισε να επαγρυπνεί εντατικά για την κατάσταση στο Μπανγκλαντές. Ύστερα από την 
προκήρυξη κατάστασης ανάγκης στις 11 Ιανουαρίου 2007, η ΕΕ εξέδωσε τη δική της δήλωση στις 
15 Ιανουαρίου 2007, ζητώντας πλήρη αποκατάσταση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων µε 
την πρώτη ευκαιρία. Καθώς η κατάσταση βαθµηδόν αποσαφηνιζόταν, η ΕΕ απέστειλε δεύτερη 
Τρόικα Περιφερειακών ∆ιευθυντών που επισκέφθηκε τη Ντάκα από 6 έως 9 Ιουνίου 2007 (η πρώτη 
επίσκεψη είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2006). Η αποστολή αυτή εκόµιζε και πάλι συγκεκριµένα 
µηνύµατα προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, επαναλάµβανε δε τις 
παλαιότερες εκκλήσεις της ΕΕ για έγκαιρη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων που εκκρεµούσε για χρόνια. Εκτός του ότι έχει παράσχει σηµαντική στήριξη στις 
προσπάθειες δηµιουργίας συνθηκών για αξιόπιστες κοινοβουλευτικές εκλογές µέχρι τα τέλη του 
2008, η ΕΕ παρακολουθεί προσεκτικά τη διαδικασία πολιτικών µεταρρυθµίσεων στο 
Μπανγκλαντές, καθώς και τη δράση κατά της διαφθοράς, µε ιδιαίτερο βάρος στη συµµόρφωση του 
Μπανγκλαντές προς τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για να 
βοηθήσει σε αυτό, η ΕΕ εκφράζει τακτικά τα αιτήµατά της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα προς τις 
αρχές του Μπανγκλαντές, στα οποία συγκαταλέγονται και ατοµικές περιπτώσεις. 

 

Στις 13 και 14 Νοεµβρίου του 2006 η ΕΕ έστειλε την πρώτη Τρόικα που επισκέφθηκε ποτέ το 
Μπουτάν σε επίπεδο Περιφερειακών ∆ιευθυντών, Τρόικα η οποία επεκρότησε τις κινήσεις για 
θέσπιση συντάγµατος που θα παρέχει εχέγγυα για τα θεµελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και 
προέτρεψε το Μπουτάν να σηµειώσει πρόοδο στο θέµα της υπογραφής των βασικών διεθνών 
συµβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, θέτοντας επίσης το θέµα των προσφύγων από το 
Μπουτάν που βρίσκονται στο Νεπάλ. 

Οι σχέσεις της ΕΕ µε την Ινδία συνέχισαν να αναπτύσσονται στα πλαίσια του κοινού σχεδίου 
δράσης που συµφωνήθηκε στο ∆ελχί στις 7 Σεπτεµβρίου του 2005. Το σχέδιο αυτό προβλέπει 
συνεργασία που καλύπτει ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, όπως η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Στη συνάρτηση αυτή συµφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε πολυµερή και διµερή πλαίσια, µε αντικειµενικό σκοπό την προώθηση µεγαλύτερης 
αλληλοκατανόησης. Η Τρόικα της ΕΕ και οι Ινδοί οµόλογοί της πραγµατοποίησαν τον τρίτο 
διάλογό τους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Νέο ∆ελχί στις 12 ∆εκεµβρίου του 2006. Στα 
αποτελέσµατα της συνάντησης αυτής συγκαταλέγεται η συµφωνία των δύο πλευρών να 
πραγµατοποιήσουν µονοήµερο σεµινάριο εµπειρογνωµόνων για τις µειονότητες στην Ινδία και 
την ΕΕ. Το σεµινάριο αυτό πραγµατοποιήθηκε στο Νέο ∆ελχί στις 16 Μαρτίου 2007. Η ΕΕ 
συνεχίζει τα βήµατα για την ενίσχυση αυτού του διαλόγου, συνεχίζει δε επίσης να συνεργάζεται µε 
την Ινδία στους κόλπους του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ. 
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Η ΕΕ συνέχισε να παρακολουθεί τη διαδικασία πολιτικών µεταρρυθµίσεων στις Μαλδίβες. Καθώς 
αυτή συνέχιζε την πορεία της, η ΕΕ παρακινήθηκε να προβεί σε δύο δηλώσεις στις 2 Οκτωβρίου 
και στις 9 Νοεµβρίου του 2006, καλώντας κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συνεχίσουν τον µεταξύ 
τους διάλογο και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων και εκδηµοκρατισµού. Έκτοτε η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, συν 
τοις άλλοις και µέσω επίσκεψης Τρόικας Πρεσβευτών της ΕΕ στο Μαλέ τον Ιούνιο του 2007. 

 

Η ΕΕ επεκρότησε θερµά τις πολιτικές αλλαγές στο Νεπάλ που επισυνέβησαν κατά την υπό 
εξέταση περίοδο. Μια δήλωση της ΕΕ στις 10 Νοεµβρίου του 2006 εχαιρέτιζε την υπογραφή της 
συµφωνίας για προσωρινή κυβέρνηση ευρείας εκπροσώπησης στο Νεπάλ, συµβάν που έλαβε 
χώραν ακριβώς πριν από την επίσκεψη Τρόικας Περιφερειακών ∆ιευθυντών στο Νεπάλ, από 
15 έως 17 Νοεµβρίου του 2006 η Τρόικα αυτή µπόρεσε να σχηµατίσει πληρέστατη εικόνα της 
κατάστασης και να προτρέψει όλους τους ενδιαφεροµένους να προχωρήσουν µε µέτρα για 
µεγαλύτερο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μερικούς µήνες αργότερα µια άλλη δήλωση, 
στις 4 Απριλίου 2007, εχαιρέτιζε τον σχηµατισµό της προσωρινής κυβέρνησης. Καθ’ όλη αυτή την 
περίοδο, η ΕΕ συνέχιζε να υποστηρίζει την αποστολή της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (OHCHR) στο Νεπάλ. Η ΕΕ τάχθηκε επίσης ανεπιφύλακτα 
υπέρ της σύστασης και του έργου της UNMIN, της αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στο Νεπάλ. 
Η ΕΕ έχει ασκήσει µε συνέπεια πίεση για να ληφθούν δεόντως υπ’ όψη τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
κατά την προετοιµασία της συντακτικής συνέλευσης. Ιδιαίτερα προβλήµατα που θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν είναι η ατιµωρησία, ο ρόλος των παιδιών στις συγκρούσεις και τα δικαιώµατα 
των µειονοτήτων. 

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, η ΕΕ αφιέρωσε ιδιαίτερη προσοχή στο Πακιστάν, τονίζοντας 
προς την κυβέρνηση τη σηµασία του κράτους δικαίου ως βασικής προϋπόθεσης για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτό υπήρξε το ιδιαίτερο θέµα που συζητήθηκε κατά τη 
συνεδρίαση της Τρόικας Πολιτικών ∆ιευθυντών που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 
22 Νοεµβρίου του 2006. Γενικότερα, η ΕΕ συνέχισε να ακολουθεί µε το Πακιστάν πολιτική 
ενεργών δεσµεύσεων, οι οποίες έδωσαν το έναυσµα για την κοινή δήλωση ΕΕ-Πακιστάν της 
8ης Φεβρουαρίου του 2007, η οποία προβλέπει τακτικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
τη χρηστή διακυβέρνηση. Η Κοινή Επιτροπή ΕΕ-Πακιστάν που συνεδρίασε στο Ισλαµαµπάντ στις 
24 Μαΐου 2007 συµφώνησε να δηµιουργηθεί ειδική υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
(µεταξύ άλλων), πράγµα που πρόκειται να γίνει τους ερχόµενους µήνες. 
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Η ΕΕ παρακολούθησε µε οδυνηρή έκπληξη την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στη Σρι Λάνκα. Η ΕΕ συνέχισε να παίζει το ρόλο της ως Συµπρόεδρος της 
∆ιάσκεψης του Τόκιο του 2003, εξακολουθώντας να υποστηρίζει τον ρόλο της Νορβηγίας ως 
µεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία. ∆υστυχώς όµως, τόσο η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα όσο 
και οι Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταµίλ Έλαµ (LTTE) αρνήθηκαν να τηρήσουν την 
εκεχειρία του 2002. Αντ’ αυτού, υπήρξε µια επιδεινούµενη διαδοχή επιθέσεων κατά αµάχων, ενώ 
οι δράστες των αγριοτήτων αυτών εξακολούθησαν να επωφελούνται από το κλίµα ατιµωρησίας. Η 
ΕΕ επεδίωξε να στηρίξει την εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή του Προέδρου και συνεισέφερε 
στη ∆ιεθνή Ανεξάρτητη Οµάδα Εξεχουσών Προσωπικοτήτων (IIGEP), εξακολουθεί όµως να 
πιστεύει ότι η IIGEP δεν µπορεί να υποκαταστήσει τους διεθνείς µηχανισµούς παρακολούθησης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

6.7. Μέση Ανατολή 

Στο Ιράν εξακολούθησαν να διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Ελάχιστη πρόοδος σηµειώθηκε - ή και καθόλου- στα βασικά θέµατα ανησυχίας της ΕΕ από την 
τελευταία ετήσια έκθεση· από πολλές απόψεις η κατάσταση χειροτέρεψε. Η προσφυγή στη 
θανατική ποινή είναι συχνή, ακόµα και σε περιπτώσεις ανηλίκων παραβατών. Η ελευθερία του 
εκφράζεσθαι είναι αυστηρά περιορισµένη. Οι καταγγελίες για βασανιστήρια είναι συχνές. Οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξακολουθούν να καταγγέλλουν παρενοχλήσεις και 
εκφοβισµούς. Η µεταχείριση που επιφυλάσσει το Ιράν στις θρησκευτικές και εθνικές µειονότητες 
και οι οικονοµικές και κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος τους εξακολουθούν να απασχολούν σοβαρά 
την ΕΕ. Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για την απουσία ουσιαστικής δράσης για την αναµόρφωση 
της νοµοθεσίας, των θεσµών και των επίσηµων πρακτικών που επιτρέπουν να διαπράττονται 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ εξέφρασαν στις ιρανικές αρχές τις ανησυχίες τους στο θέµα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατ’ επανάληψη κατά την υπό εξέταση περίοδο. Τα θέµατα που 
συζητήθηκαν περιελάµβαναν την επιβολή θανατικής ποινής ή µαστίγωσης σε ανήλικους 
παραβάτες, την εκτέλεση διά λιθοβολισµού, την κακοµεταχείριση ατόµων που αναφέρουν ή 
εκφράζουν ειρηνικά τις απόψεις τους από τις ιρανικές αρχές και τον διωγµό θρησκευτικών 
µειονοτήτων, ιδίως των κοινοτήτων Μπαχάι και Σούφι και την επανεµφάνιση εξακριβωµένων 
περιπτώσεων ακρωτηριασµού, παρά την εξαγγελθείσα αναστολή της πρακτικής αυτής. Η ΕΕ 
εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τους αυστηρούς περιορισµούς της ελεύθερης έκφρασης και 
του τύπου, συν τοις άλλοις δε για το κλείσιµο εφηµερίδων, τη φίµωση ιστοσελίδων µπλόγκερ και 
την ύπαρξη πολιτικών κρατουµένων. 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν πραγµατοποιήθηκαν συνεδριάσεις του διαλόγου ΕΕ-Ιράν για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο 3.4.2). Τον ∆εκέµβριο του 
2006 όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ συνυποστήριξαν, στους κόλπους της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών, ψήφισµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Ιράν. Το ψήφισµα εξέφραζε σοβαρή 
ανησυχία για τις συνεχιζόµενες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και καλούσε το Ιράν 
να συµµορφωθεί προς τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει εξ ιδίας του βουλήσεως. 

 

Η χρηστή διακυβέρνηση, η δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου ήσαν 
βασικοί τοµείς στους οποίους η ΕΕ συγκέντρωσε την προσοχή της στα πλαίσια της βοήθειάς της 
προς το Ιράκ και της σχέσης της µε τη χώρα αυτή, κατά τα αναφερόµενα στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής µε θέµα «Συστάσεις για νέα δέσµευση έναντι του Ιράκ». Η ανακοίνωση αυτή συνηγορεί 
για την παγίωση της ασφάλειας µε την ενίσχυση του κράτους δικαίου ως συστήµατος και την 
καλλιέργεια νοοτροπίας σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, υιοθετεί δε ένα πρότυπο 
δηµοκρατικής διακυβέρνησης που υπερβαίνει τις διχογνωµίες. Μέσω της ενοποιηµένης αποστολής 
«Κράτος ∆ικαίου» για το Ιράκ (EUJUST LEX), η ΕΕ συνέχισε να παρέχει, σε διάφορα κράτη µέλη 
της ΕΕ και κατόπιν ιρακινού αιτήµατος, κατάρτιση για ανωτέρους υπαλλήλους από όλο το φάσµα 
των αστυνοµικών, των δικαστικών και των σωφρονιστικών υπηρεσιών. ∆εδοµένου ότι η θέση των 
εκτοπισµένων στο εσωτερικό και των προσφύγων είναι δεινή, η χρηµατοδότηση ΕΚ χορηγήθηκε 
και ως ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση. 

 

Τον Σεπτέµβριο του 2005 η ΕΕ και το Ιράκ υπέγραψαν κοινή δήλωση για τον πολιτικό διάλογο. 
Η ΕΕ χρησιµοποιεί τον διάλογο αυτόν για να προωθεί τους στόχους της σε θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και για να εκφράζει τις ανησυχίες της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο 
Ιράκ. Η ΕΕ εξεδήλωσε την απογοήτευσή της για την επαναθέσπιση της θανατικής ποινής στο Ιράκ 
τον Σεπτέµβριο του 2005, έχει δε έκτοτε απευθύνει επανειληµµένες εκκλήσεις για την κατάργησή 
της. 

Τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαίνεσε το νέο πρόγραµµα της ιρακινής 

κυβέρνησης για την προσήλωσή του στην περιφρούρηση του κράτους δικαίου και στην προώθηση 

της εθνικής οµοψυχίας και συµφιλίωσης, επιβεβαιώνοντας και πάλι την προθυµία της ΕΕ να 

βοηθήσει το Ιράκ στα θέµατα αυτά. 

Η ΕΕ υποστήριξε το ∆ιεθνές Σύµφωνο για το Ιράκ (ICI) που εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου 2007 στο 

Σαρµ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Το Σύµφωνο αυτό είναι ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στον 

κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα και αφορά επίσης θέµατα πολιτικής και ασφάλειας σε σχέση µε 

τις δεσµεύσεις του Ιράκ, συν τοις άλλοις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. 
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Στη Σαουδική Αραβία έχουν καταγραφεί ορισµένες θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 

παρελθόντος έτους, όπως φέρ’ ειπείν η δηµοσίευση της πρώτης έκθεσης της «Σαουδαραβικής 

Εθνικής Εταιρείας για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» και η συζήτηση της έκθεσης από το κοινό και 

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η ευαισθητοποίηση του κοινού της Σαουδικής Αραβίας σε θέµατα 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων µοιάζει να αυξάνεται και η ΕΕ επιθυµεί να συνεχίσει τον διάλογο µε τη 

Σαουδική Αραβία για τα θέµατα αυτά. Πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για 

την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σαουδική Αραβία και η ΕΕ συνεχίζει να 

εκφράζει τις ανησυχίες της προς τις σαουδαραβικές αρχές, διµερώς αλλά και στα πλαίσια των 

συνεδριάσεων του Συµβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου. Οι ανησυχίες της ΕΕ 

αφορούν ειδικότερα την απότοµη αύξηση των θανατικών εκτελέσεων κατά τους 12 τελευταίους 

µήνες καθώς και την εν γένει εφαρµογή της θανατικής ποινής. 

 

________________________ 
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7. Ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων και των µέσων της ΕΕ 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέσων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει ένα ευρύ φάσµα µέσων για την προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως οι κατευθυντήριες γραµµές, οι δηλώσεις, οι διάλογοι ή οι 
διαβουλεύσεις Τρόικας καθώς και το µέσον ΕΚ για τη χρηµατοδότηση σχεδίων της κοινωνίας των 
πολιτών στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας. Κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, η ΕΕ κατέβαλε και άλλες προσπάθειες για µεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής της για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθιστώντας ιδίως συνεπέστερη τη χρήση των µέσων αυτών, 
παρακολουθώντας δε και αξιολογώντας καλύτερα την ορθή χρήση των διαφόρων µέσων που έχει 
στη διάθεσή της. 

Κατευθυντήριες γραµµές 

Σε παραβολή προς τις υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές, η ΕΕ επεδίωξε περισσότερο να 
ενισχυθεί η εφαµρογή τους µε ορισµένες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 
περιόδου. 

Σηµαντική δράση αναλήφθηκε στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραµµών για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στα πλαίσια της οποίας οι αποστολές της ΕΕ ανά 
τον κόσµο εκλήθησαν να καταρτίσουν στρατηγικές µε λογική συνοχή, ούτως ώστε να αυξηθεί η 
προστασία της ευάλωτης αυτής οµάδας. Επίσης, βασική δραστηριότητα της ΕΕ κατά την υπό 
εξέταση περίοδο παρέµειναν τα πολυπληθή διαβήµατα για ατοµικές περιπτώσεις ανησυχίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωξε επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
για την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προστασία τους. 

Βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών για τα βασανιστήρια, η ΕΕ προχώρησε σταθερά προς την 
ολοκλήρωση της παγκόσµιας εκστρατείας της κατά των βασανιστηρίων, απευθυνόµενη σε όλα τα 
κράτη µέλη του ΟΗΕ. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα αναθεωρηθούν µε βάση τα αποτελέσµατα της 
εκστρατείας. Τα κράτη µέλη της ΕΕ υποστήριξαν από κοινού ψήφισµα στη Γενική Συνέλευση των 
ΗΕ, επιβεβαιώνοντας την πολιτική της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ εξέφρασε σε τρίτες χώρες τις ανησυχίες 
της σχετικά µε τα βασανιστήρια µέσω πολιτικού διαλόγου και διαβηµάτων, θίγοντας τόσο την 
ύπαρξη βασανιστηρίων καθεαυτή όσο και συναφείς ατοµικές περιπτώσεις. Η πρόληψη των 
βασανιστηρίων και η αποκατάσταση των θυµάτων τους αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες 
χρηµατοδότησης· κύρια πηγή χρηµατοδότησης της αποκατάστασης θυµάτων βασανιστηρίων σε 
παγκόσµιο επίπεδο παραµένει η EIDHR. 
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Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τα παιδιά στις 
ένοπλες συγκρούσεις, ανελήφθησαν διάφορες πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη στρατηγικών κατά 
χώρα για συγκεκριµένες χώρες στόχου, καθώς και δράσης σε σχέση µε τρίτες χώρες που επιθυµούν 
να προωθήσουν τις αρχές που υιοθέτησε η ∆ιάσκεψη του Παρισιού τον Φεβρουάριο του 2007. 

Εντονότερη δράση ανελήφθη στο θέµα της θανατικής ποινής, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές της ΕΕ, η οποία συνετέλεσε στο να προωθηθεί η κατάργηση της θανατικής ποινής 
παγκοσµίως. Πέραν των δηλώσεων και των διαβηµάτων, η ΕΕ στήριξε - µέσω του EIDHR - 
ορισµένα σχέδια υπό την καθοδήγηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη δηµόσια 
εκπαίδευση, την προβολή στα µέσα ενηµέρωσης και την παροχή συνδροµής σε οργανώσεις κατά 
της θανατικής ποινής. 

Επίσης, η ΕΕ δροµολόγησε τις εργασίες για νέες κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό την προστασία 
και την προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού, ακολουθώντας σφαιρική προσέγγιση και µε τη 
συµµετοχή των αρµόδιων ΜΚΟ και άλλων παραγόντων. 

∆ιάλογοι: 

Η ΕΕ θεωρεί ότι ο διάλογος αποτελεί το πιο πρόσφορο µέσο ανάπτυξης των σχέσεών της µε τρίτες 
χώρες, διότι θέτει τους όρους µιας εποικοδοµητικής συνεργασίας και δηµιουργίας σχέσεων 
εµπιστοσύνης, αλλά επίσης καθορίζει κανόνες σχετικά µε τα όρια αυτού του διαλόγου. Η αρχή 
στην οποία στηρίζεται η εφαρµογή των µέσων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ειδικότερα των 
συναφών διαλόγων είναι η παρακίνηση χωρών να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους 
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να εξασφαλίσουν τα βασικά δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες των ατόµων που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Σε αυτά συγκαταλέγεται η 
συγκροτηµένη και προορατική ενσωµάτωση ζητηµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διαλόγους 
που καθιερώνονται στα πλαίσια των συµφωνιών συνεργασίας όπως η συµφωνία του Κοτονού και η 
ΕΠΓ. Αν και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί το αποτέλεσµα των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα που διεξάγονται στα πλαίσια της ΕΠΓ, η ΕΕ πιστεύει ότι η περαιτέρω εµπέδωση της 
συνιστώσας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αυτής της πολιτικής, η οποία άρχισε κατά την υπό 
εξέταση περίοδο, θα συντελέσει στην εν γένει ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
ευρωπαϊκή γειτονία. 

Με γνώµονα την προσέγγιση αυτή, η ΕΕ συνέχισε τον διάλογό της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
µε την Κίνα και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε τη Ρωσία. 
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Όσον αφορά τους διαλόγους µε τρίτες χώρες, ένα µεγάλο βήµα έγινε µε τη δροµολόγηση και 
συγκρότηση νέου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ ΕΕ και Ουζµπεκιστάν. 
Η επιδιωκόµενη καθιέρωση διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε κάθε µία από τις χώρες της 
Κεντρικής Ασίας, στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Κεντρική Ασία, παραµένει πρόκληση που 
θα πρέπει να αντιµετωπίσει η ΕΕ τους ερχόµενους µήνες. Αν και η συζήτηση δεν έχει τελειώσει, 
πρόκειται για σηµαντική εξέλιξη και ένα ακόµα βήµα για την προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε αυτή την περιοχή του κόσµου. 

Σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η µελέτη µε θέµα την «επίπτωση των ψηφισµάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκτός της ΕΕ», την οποία παρήγγειλε η 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Κοινοβουλίου, παρέχει πολύτιµα στοιχεία που θα 
ενσωµατωθούν στη συγκεφαλαιωτική ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων της ΕΕ. 

Όσον αφορά τις σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο διάλογος αυξήθηκε κατά την υπό 
εξέταση περίοδο. Σε διάφορες περιστάσεις, η Προεδρία της ΕΕ ανταποκρίθηκε σε προσκλήσεις της 
Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για να ενηµερώσει τα µέλη της σχετικά µε την 
υλοποιούµενη πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Τα κράτη µέλη εκτιµούν ιδιαιτέρως την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσει 

τη συνεργασία µε βουλευτές εθνικών Κοινοβουλίων, µε στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο 

συντονισµός κατά την παρακολούθηση των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Εν 

προκειµένω, η πρόσφατη σύσταση δικτύου που αποτελείται από επιτροπές ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των Κοινοβουλίων κρατών µελών της ΕΕ αποτελεί σηµαντικό βήµα για την εξεύρεση 

τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των Κοινοβουλίων. 

Ένταξη παραµέτρων ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ 

Μια οριζόντια εξέταση, έστω κι αν είναι µάλλον συνοπτική και µη εξαντλητική, δείχνει ότι ο όγκος 
των δραστηριοτήτων της ΕΕ σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα διάφορα σηµεία του 
πλανήτη έχει γίνει αρκετά σηµαντική. Οι διάφορες επιτροπές του Συµβουλίου που ασχολούνται µε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές συζητούν τακτικά τα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Ο Προσωπικός Εκπρόσωπος του ΓΓ/ΥΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα έχει επί παραδείγµατι 
επισκεφθεί αυτές τις επιτροπές, προκειµένου να υπογραµµιστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα της 
υλοποίησης των προτεραιοτήτων και κατευθυντηρίων γραµµών της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στο περιφερειακό πλαίσιο. 
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Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενσωµατώθηκαν µε 
συστηµατικότερο τρόπο στις συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου και στις λοιπές συσκέψεις υψηλού 
επιπέδου µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, ενός τοµέα που προσφέρθηκε 
σχετικά πρόσφατα για την ένταξη παραµέτρων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ΕΕ ενέτεινε 
περισσότερο τις προσπάθειές της µε σκοπό την πλήρη ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και του φύλου, πιστεύει δε ότι οι προσπάθειες αυτές συντελούν στην εν γένει αποτελεσµατικότητα 
των αποστολών ΕΠΑΑ. 

Η εξέλιξη αυτή υπογραµµίζει για µια ακόµα φορά τη σηµασία των συνεχιζόµενων προσπαθειών µε 
στόχο να προαχθεί η ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η συνοχή και συνέπεια των 
πολιτικών και δράσεων της ΕΕ και των κρατών µελών της στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Η αποτυχία εν προκειµένω θα υπονόµευε την αξιοπιστία των πολιτικών που 
εφαρµόζουµε. 

Επιπλέον, η εξέταση της πολιτικής της ΕΕ σε επίπεδο χωρών υπογραµµίζει τον πολύ στενό δεσµό 
µεταξύ των εργασιών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και της προαγωγής της δηµοκρατίας. Τα 
θέµατα αλληλοσυνδέονται στενά στην ουσία τους και οι εργασίες προώθησης των στόχων αυτών 
δεν πρέπει να διαχωρισθούν. Η στενή συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει επίσης να τονιστεί στη συνάρτηση αυτή. 

∆ράση της ΕΕ σε διεθνή πλαίσια 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι προσπάθειες της ΕΕ σε πολυµερή πλαίσια επικεντρώθηκαν 
κυρίως στο νεοσύστατο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ. Η εξασφάλιση 
ουσιαστικής εκπροσώπησης της ΕΕ και η ενσωµάτωση των θέσεων της ΕΕ στις εργασίες του ΣΑ∆ 
παρέµειναν σοβαρό εγχείρηµα, λόγω της αριθµητικά µικρότερης εκπροσώπησης της ΕΕ στο 
όργανο αυτό σε σύγκριση µε την πρώην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Όπως 
δείχνει ο έντονος ρόλος που παίζει στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµών, η ΕΕ εργάζεται µε αρκετή 
επιτυχία για τον υπερκερασµό του στρατηγικού αυτού µειονεκτήµατος και έχει κατορθώσει να 
επιβληθεί σταθερά ως µείζων συντελεστής στους κόλπους του ΣΑ∆. 
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Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ προέβη σε ορισµένες ενέργειες. Εν πρώτοις κατόρθωσε να 
χρησιµοποιείται ως προσέγγιση η «συνεργασία και διάλογος» προκειµένου να γίνει δεκτή η 
συναίνεση από τα περισσότερα µέλη του ΣΑ∆. Στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµών, η ενότητα της 
ΕΕ συνετέλεσε αποφασιστικά στην ισχύ της ως συντελεστή σε φόρουµ του ΟΗΕ. Κατά συνέπεια, 
παραµένοντας σταθερή και ενωµένη, η ΕΕ συνέβαλε στην επίτευξη αποτελέσµατος που ναι µεν δεν 
καλύπτει όλους τους στόχους της, πλην όµως υπό τις παρούσες συνθήκες συνιστά αξιοπρεπή 
συµβιβαστική λύση και ανοίγει τον δρόµο για να εξελιχθεί το ΣΑ∆ σε αξιόπιστο και 
αποτελεσµατικό όργανο. ∆εύτερον, η ΕΕ επέλεξε να συµµετέχει στις συζητήσεις του ΣΑ∆ µέσω 
της Προεδρίας καθώς και µέσω βοηθητικών εισηγήσεων των κρατών µελών, ασκώντας την 
πολιτική «ένα µήνυµα, πολλές φωνές» και αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο τον διαθέσιµο χρόνο 
παρέµβασης. Η επέκταση της πρακτικής της εσωτερικής κατανοµής βαρών βελτίωσε και αυτή 
σηµαντικά την ενεργό παρουσία της ΕΕ σε όλες τις συζητήσεις. 

Όσον αφορά το ψήφισµα για το Σουδάν/ Νταρφούρ που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη σύνοδο του 
ΣΑ∆, η σταθερή θέση της ΕΕ στέφθηκε έτι µία φορά µε επιτυχία, ιδίως υπό το πρίσµα της καλής 
συνεργασίας που επετεύχθη µε άλλες αντιπροσωπίες, στα πλαίσια διαπεριφερειακής προσπάθειας 
µε στόχο τη βελτίωση της κατάστασης. Εν προκειµένω, η καταµερισµός ευθυνών και η 
διαπεριφερειακή συνεργασία αποδείχθηκαν πολύτιµα πλεονεκτήµατα. 

Οι εργασίες του ΣΑ∆ κατά το πρώτο έτος επηρεάσθηκαν σε µεγάλο βαθµό από αστάθµητους 
παράγοντες· παρατηρήθηκε ακόµη και σύγχυση. Ταυτόχρονα, η έλλειψη πλήρως καθορισµένου 
θεµατολογίου έδωσε τη δυνατότητα να εξευρεθούν νέες προσεγγίσεις και να εξετασθούν οι µέθοδοι 
εργασίας του ΣΑ∆ µε µεγαλύτερη ευελιξία. Ο διαδραστικός διάλογος µε τους Ειδικούς Εισηγητές 
και την Ύπατη Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αποτέλεσε νέο πλαίσιο για ουσιώδη 
συζήτηση που η ΕΕ αξιοποίησε στο έπακρο. Η δυνατότητα εξέτασης «άλλων θεµάτων» έδωσε τη 
δυνατότητα να εκφρασθούν προβληµατισµοί σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η νέα ώθηση 
στην παρακολούθηση των ζητηµάτων µπορεί να οδηγήσει σε προσέγγιση βάσει αποτελεσµάτων. 
Ο χαρακτήρας ωστόσο του ΣΑ∆ ως µόνιµου οργάνου δηµιούργησε µεγάλες απαιτήσεις σε 
αντιπροσωπίες και σε ΜΚΟ που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο υπερβολικό φόρτο εργασίας 
και στους χρονικούς περιορισµούς. Από την άλλη πλευρά, αυτό έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
εργαστεί µε µεγαλύτερη αλληλουχία και στην παρακολούθηση των θεµάτων µε µεγαλύτερη 
συνέπεια. 
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Ήταν σηµαντικό για την ΕΕ να µπορέσει το ΣΑ∆ να εξετάσει ουσιωδώς θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών θεσµών που συνιστούν 
τη µακροπρόθεσµη βάση των εργασιών του ΣΑ∆. Η ΕΕ είναι προσηλωµένη στο διάλογο και την 
πραγµατική συνεργασία µε άλλους φορείς προκειµένου να εκπληρωθούν οι συγκεκριµένοι στόχοι. 
Εν µέρει, ο διάλογος πέτυχες τους σκοπούς του, δεδοµένου ότι το έργο της ΕΕ στο Νταρφούρ 
µπορεί να θεωρηθεί καλό παράδειγµα της ουσιώδους διαδικασίας µε δυνατότητα αξιοποίησης του 
καθεστώτος του Συµβουλίου. Πάντως, εκκρεµεί ακόµη το θέµα της συνολικής σχέσης µεταξύ του 
ΣΑ∆ και του «µητρικού» του οργάνου, της ΓΣΗΕ και της 3ης Επιτροπής. 

 

Επίσης, η ΕΕ συνέβαλε ενεργώς στις εργασίες της Τρίτης Επιτροπής ΓΣΗΕ, όπου µια κοινή θέση 

της ΕΕ διατηρήθηκε εκτάκτως σε όλες τις ψηφοφορίες για την έκδοση ψηφισµάτων. Τα 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν µάλλον επιτυχή, συµπεριλαµβανοµένων του 

σαφούς καθορισµού (η σχετική έγκριση από την Τρίτη Επιτροπή της Σύµβασης για τις αναπηρίες 

και η έγκριση της Σύµβασης για τις ακούσιες εξαφανίσεις) και της προώθησης σε ορισµένους 

τοµείς του έργου των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (συνεχιζόµενη επικέντρωση σε χώρες, 

βασανιστήρια και άλλες µορφές κακοµεταχείρισης, θρησκευτική µισαλλοδοξία, βία κατά γυναικών, 

βία κατά παιδιών). 

Για πρώτη φορά η ΕΕ ανέγνωσε δηµόσια, κατά την 61η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, 

µια «∆ήλωση κατά της θανατικής ποινής» που είχε τη στήριξη 85 κρατών µελών του ΟΗΕ από 

όλες τις περιφερειακές οµάδες. Η δήλωση αυτή παρέµεινε ανοικτή προς υπογραφή και εν συνεχεία 

υπεγράφη από 95 εν όλω κράτη µέλη του ΟΗΕ. Ύστερα από την επιτυχία αυτή, η ΕΕ άρχισε διεθνή 

εκστρατεία για να κερδίσει µεγαλύτερη υποστήριξη προς τη δήλωση αυτή και για να 

σφυγµοµετρήσει τις πιθανότητες υποστήριξης ψηφίσµατος κατά της θανατικής ποινής στους 

κόλπους της ΓΣΗΕ µε τη βοήθεια διαπεριφερειακής συµµαχίας. Η προσπάθεια της ΕΕ οδήγησε σε 

απόφαση του ΣΓΥΕΣ της 18ης Ιουνίου να υποστηριχθεί αυτό το ψήφισµα στην 62η ΓΣΗΕ. 

Επίσης, η έγκριση της Σύµβασης για τις ακούσιες εξαφανίσεις και ο µεγάλος αριθµός 

συνυποστηρικτών της πρωτοβουλίας για τη βία κατά των γυναικών θεωρήθηκαν θετικά 

αποτελέσµατα. Η οµαδική εργασία, η προβολή και ο καταµερισµός ευθυνών αποδείχθηκαν βασικά 

συστατικά της επιτυχίας και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τις προσεχείς συνόδους. 

________________________ 
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8. Συµπεράσµατα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η ουσιαστική προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών έχει ζωτική σηµασία για την επίτευξη αειφόρου 
ανάπτυξης, ειρήνης και σταθερότητας για όλους. Πράγµατι, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας 
το καθιστά σαφές: «Η ποιότητα της διεθνούς κοινωνίας εξαρτάται από την ποιότητα των 
κυβερνήσεων στις οποίες θεµελιώνεται. Η καλύτερη εγγύηση της ασφάλειάς µας είναι ένας κόσµος 
δηµοκρατικών κρατών µε χρηστή διακυβέρνηση. Η διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης, η 
υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών µεταρρυθµίσεων, η αντιµετώπιση της διαφθοράς και 
της κατάχρησης εξουσίας, η εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων είναι οι καλύτεροι τρόποι ισχυροποίησης της διεθνούς τάξης.» 

Όπως τονίζεται σε ολόκληρη την έκθεση, η ΕΕ αποδίδει µέγιστη σηµασία στην προαγωγή και 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις εξωτερικές της σχέσεις και εντός των διαφόρων 
διεθνών πλαισίων. Μολονότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόµα στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, η παρούσα έκθεση αποδεικνύει ότι η ΕΕ επιδεικνύει ολοένα και µεγαλύτερη 
ενεργητικότητα στο έργο που έχει θέσει ενώπιόν της σε αυτόν τον τοµέα. 

Ο διορισµός της ∆ρος Ρίνα Κιόνκα ως Προσωπικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα του 
Συµβουλίου κ. Χαβιέ Σολάνα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ως διαδόχου του κυρίου 
Μίκαελ Μάτισεν, είναι άλλη µια απόδειξη ότι η ΕΕ είναι αποφασισµένη να δώσει µεγάλο γόητρο 
στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Παρ’ όλα αυτά, η συστηµατική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι κατά βάση έργο 
συλλογικό. Επί παραδείγµατι, ανά χείρας έκθεση είναι επίσης καρπός οµαδικής εργασίας. Στην 
παρούσα αυτή ένατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
συνεισέφεραν εµπειρογνώµονες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από πολλά κράτη µέλη, από την 
Επιτροπή και από τη Γραµµατεία του Συµβουλίου. 

Του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιµετωπίσει µεγάλες προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό της 
όσο και εξωτερικά, και δη µετά τη σύσταση των οργάνων και των µηχανισµών του Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η ΕΕ συγχαίρει και τα 27 κράτη µέλη για το εποικοδοµητικό πνεύµα 
και την αµετακίνητη δέσµευσή τους για ακόµα εντονότερη προαγωγή και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

OVERVIEW OF PROJECTS SELECTED FOR SUPPORT UNDER EIDHR BETWEEN 

1 JULY 2006 AND 30 JUNE 2007 

I/  Projects selected through Global Calls for Proposals 

Support for the abolition of the death penalty 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

PENAL REFORM 
INTERNATIONAL UK LGB 

Global Action to Abolish the Death Penalty Worldwide EUR 423190 

THE DEATH PENALTY 
PROJECT LTD 

Assistance for prisoners under sentence of 
death in Uganda 

Uganda EUR 590 460,37 

ENSEMBLE CONTRE LA PEINE 
DE MORT  
ASSOCIATION 

Développement du mouvement abolitionniste 
mondial. 

Worldwide EUR 300 000 

THE GREAT BRITAIN CHINA 
CENTRE 

Moving the debate forward: China's use of the 
Death Penalty 

China EUR 708 621,60 

ACTION POUR LA 
PROMOTION ET LA DEFENSE 
DES DROITS DES PERSONNES 
DEFAVORISEES 

Initiatives locales contre la peine de mort en 
République Démocratique du Congo: 
campagne de sensibilisation des masses 
populaires et des acteurs clés, assistance 
juridique aux prévenus encourant la peine de 
mort et aux prisonniers condamnés 

DR Congo EUR 791 358 

COMUNITA DI S EGIDIO ACAP 
ASSOCIAZIONE CULTURA 
ASSISTENZA POPOLARE 

Soutien aux sociétés civiles en marche vers 
l'abolition de la peine de mort 

Worldwide EUR 377 816,81 

 

_________________ 
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Prevention of torture  

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

FEDERATION 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L'HOMME 
ASSOCIATIONS 

Support for local human rights groups in their 
mobilisation to prevent torture in the 
framework of the fight against terrorism 

Worldwide EUR 968 000 

THE REDRESS TRUST 
LIMITED 

Implementing the Newly Adopted Basic 
Principles and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law 
and Serious Violations of International 
Humanitarian Law 

Worldwide EUR 699 341 

WORLD ORGANISATION 
AGAINST TORTURE 
ASSOCIATION 

Preventing torture and other forms of violence 
by acting on the root causes found in the 
failure to respect economic, social and cultural 
rights 

Worldwide EUR 803 627 

 
HUMAN RIGHTS 
FOUNDATION OF TURKEY 
HRFT 

Review of legislation on torture and 
implementation of it during the EU 
harmonisation process in Turkey; training, 
providing legal services and raising public 
awareness in order to prevent torture in 
Turkey 

Turkey EUR 186 074,25 

INSTITUTO PERUANO DE 
EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS Y LA PAZ 
ASOCIACIÓN 

Educación, sensibilización y difusión de 
practicas de prevención de la tortura, para 
autoridades políticas, militares, policiales y 
lideres sociales 

South America EUR 764 034 

FOND PRAVO MATERI Independent expert examination of 
servicemen's deaths: has the PACE criticism 
not been heard yet? 

Russia EUR 292 514,25 

ASIAN CENTRE FOR HUMAN 
RIGHTS 
CHARITABLE TRUST 

National Campaign for Prevention of Torture 
in India 

India EUR 297 983 

PENAL REFORM 
INTERNATIONAL UK LGB 

Prevention of Torture in Georgia Georgia EUR 313 491 

REHABILITERINGS-OG 
FORSKNINGSCENTRET FOR 
TORTUR 
FORENING 

Ratification and implementation of the 
Optional Protocol to the Convention against 
Torture in Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka 
and the Philippines 

Bangladesh, 
Cambodia, 
Sri Lanka, 
Philippines 

EUR 383 993 

GROUPE HAITIEN DE 
RECHERCHES ET D'ACTIONS 
PEDAGOGIQUES 
FONDATION 

Système d'alerte en vue du respect des droits 
des enfants maltraités et torturés 

Haiti EUR 454 115,10 

AVOCATS SANS FRONTIERES 
- BELGIQUE ASBL 

Prévenir la pratique de la torture dans la 
région des Grands Lacs (République 
Démocratique du Congo, Burundi, Rwanda, 
Ouganda) 

DR Congo, 
Burundi, 
Rwanda, 
Uganda 

EUR 996 000 

DEVELOPMENT FUND OF 
CAUCASIAN MINERAL 
WATER REGION (CMW) 

Stop Violence Against People! Russia EUR 156 969 
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ASSOCIATION LIBANAISE 
POUR L'EDUCATION ET LA 
FORMATION 

Torture prevention and monitoring in Lebanon Lebanon EUR 153 150,38 

FREEDOM HOUSE KOZOSSEGI 
SZOLGALTATOES 
DEMOKRACIAFEJLESZTO 
KOZHASZNUTARSASAG 

Combating Torture in Central Asia TACIS region EUR 762 596,80 

_________________ 

Rehabilitation of victims of torture 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

ASSOCIATION PARCOURS 
D'EXIL 

ESSOR: Elargissement et renforcement des 
structures de soins à Paris et en région 

France EUR 1 349 396 

SVENSKA RÖDA KORSETS 
CENTRALSTYRELSE 

Enhanced Red Cross Rehabilitation Services 
in Sweden for Victims of Torture and their 
families 

Sweden EUR 925 810 

EXILIO, HILFE FUER 
FLUCHTLINGE UND 
FOLTERUBERLEBENDE EV 

Fostering the rehabilitation of torture victims 
in rural areas 

Germany EUR 506 113 

IRCT INTERNATIONAL 
REHABILITATION COUNCIL 
FOR TORTURE VICTIMS  

Advanced professionalisation through training 
in key areas of health services for torture 
victims 

Worldwide EUR 753 474 

SOCIETY FOR SOCIAL 
RESEARCH, ART AND 
CULTURE (SOSRAC) 

Comprehensive Rehabilitation of Torture 
Victims and creating resources in Asia 

India EUR 701 530 

ASSISTANCE CENTRE FOR 
TORTURE SURVIVORS-ACET 
FOUNDATION 

Providing and Enhancing Quality 
Rehabilitation Services for Second Generation 
Victims of Torture 

Worldwide EUR 610 000 

ASSOCIATION PRIMO LEVI Soins et soutien aux victimes de la torture, 
sensibilisation et formation pour développer 
une prise en charge adaptée des victimes de la 
torture sur le territoire national 

France EUR 1 493 468 

AFRICAN CENTRE FOR 
TREATMENT AND 
REHABILITATION OF 
TORTURE VICTIMS LIMITED 

Cross Cultural Partnership Against Torture  Worldwide EUR 957 268,61 

GEORGIAN CENTER FOR 
PSYCHO-SOCIAL AND 
MEDICAL REHABILITATION 
FOR TORTURE VICTIMS 

Improvement of Rehabilitation Services for 
Torture Survivors in Georgia 

Georgia EUR 428 868 

ASOCIACIÓN EQUIPO DE 
ESTUDIOS COMUNITARIOS Y 
ACCIÓN PSICOSOCIAL 

Tortura: Prevención y Rehabilitación en el 
contexto multicultural de Guatemala 

Guatemala EUR 850 813,73 
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RESTART ASSOCIATION Rehabilitation Program for torture survivors Lebanon EUR 348 693 

 
SACH JSC 

Rehabilitation Program for Victims of Torture 
in Pakistan 

Pakistan EUR 150 000 

KENTRO ANAPTYXIS KAI 
EKPAIDEFSIS EVROPAIKI 
PROOPTIKI 

Capacity Building and Social Rehabilitation 
of victims of torture in NWFP Pakistan 

Pakistan EUR 444 000 

EL NADIM CENTER FOR THE 
PSYCHOLOGICAL 
MANAGEMENT AND 
REHABILITATION OF 
VICTIMS OF VIOLENCE 

Management and Rehabilitation of victims of 
torture in Egypt 

Egypt EUR 180 676,50 

ZA REHABILITACIJU ZRTAVA 
TORTURE CENTAR ZA ZRTVE 
TORTURE 

Rehabilitation of torture survivors, enhancing 
civil society network and strengthening of 
reconciliation process in B&H 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 293 577 

ASSOCIATION OF CITIZENS 
VIVE ZENETUZLA 

Centre for therapy and rehabilitation Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 681 000 

CORDELIA ALAPITVANY A 
SZERVEZETT EROSZAK 
ALDOZATAIERT 

Psycho-social Rehabilitation of Torture 
Victims in Hungary 

Hungary EUR 300 480 

AL-KHIAM REHABILITATION 
CENTER FOR VICTIMS OF 
TORTURE  
ASSOCIATION 

Medical, Social and Psychological Assistance 
for Victims of Torture 

Lebanon EUR 642 000 

ASSOCIATION MEDICALE DE 
REHABILITATION DES 
VICTIMES DE LA TORTURE 

Création d'une unité de Kinésithérapie au 
profit des victimes de la torture 

Morocco EUR 150 000 

FORUM DES ACTIVISTES 
CONTRE LA TORTURE ASBL 

Rehabilitation of torture victims in the Great 
Lakes Region of Africa 

Rwanda EUR 168 000 

_________________ 
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Combating impunity through international justice 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

STICHTING HUMANISTISCH 
OVERLEG MENSENRECHTEN 

Learning, Linking, Acting against enforced 
disappearances 

Worldwide EUR 637 116 

INTERNATIONAL COMMISSION 
OF JURISTS  
ASSOCIATION 

Supporting and Strengthening the Treaty Bodies in 
advancing implementation by states of their 
international human rights legal obligations. 

Switzerland EUR 508 053 

WORLD ORGANISATION 
AGAINST TORTURE 
ASSOCIATION 

Promotion de la justice et de l'Etat de droit par le 
renforcement des contributions des ONG aux 
travaux des organes des traités 

Worldwide EUR 676 032,51 

THE KHMER INSTITUTE OF 
DEMOCRACY  
ASSOCIATION 

Victim and Witness Protection (VWP) Standards 
for the Khmer Rouge Tribunal (ECCC) and 
Beyond 

Cambodia EUR 400 000 

 
THE BBC WORLD SERVICE 
TRUST 

 
Communicating Justice 

Uganda, 
Burundi, DRC, 
Liberia Sierra 
Leone 

EUR 950 000 

STICHTING WERLEDVERBOND 
VAN WERELDFEDERALISTEN 

Promoting increased universality and supporting 
the implementation of the complementarity 
principle of the Rome Statute of the International 
Criminal Court 

Worldwide EUR 1 000 000 

ISTITUTO SUPERIORE 
INTERNAZIONALE DI SCIENZE 
CRIMINALI FONDAZIONE 

Fighting Impunity and Promoting International 
Justice 

Worldwide EUR 715 876,22 

FONDATION HIRONDELLE 
MEDIA FOR PEACE AND HUMAN 
DIGNITY 

Agence d'information, de documentation et de 
formation (AIDF) auprès du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (Agence de Presse 
Hirondelle) 

Rwanda EUR 750 000 

COMITATO NON C'E PACE SENZA 
GIUSTIZIA  
ASSOCIAZIONE 

Complementarity and the impunity gap: the role of 
non-judicial, quasi-judicial and neo-traditional 
accountability mechanisms 

Worldwide EUR 550 000 

STICHTING OXFAM NOVIB Extraordinary Chambers (EC) and International 
Criminal Court (ICC) Justice Project 

Cambodia EUR 950 000 

THE INSTITUTE FOR WAR AND 
PEACE REPORTING (IWPR) LBG 

International Criminal Court Reporting Project 
(Uganda, Sudan and DRC) 

Uganda, Sudan,  
DR Congo 

EUR 809 039,80 

_________________ 
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Support for democracy, good governance and the rule of law 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

FRIEDRICH NAUMANN 
STIFTUNG 

Enhancing the legal framework of associations in 
the Arab world through national dialogue and 
empowerment of civil society  

Mediterranean 
region 

EUR 721 890 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
EV 

Strengthening critical social and political reporting 
in Uzbekistan 

Uzbekistan EUR 900 240 

HEINRICH BOELL STIFTUNG EV Building public confidence and maximising 
participation of disadvantaged groups in democratic 
processes through transparent elections in Georgia. 

Georgia EUR 319 930 

GROUPE DE RECHERCHE ET 
D'ECHANGES 
TECHNOLOGIQUES 

Renforcement des médias audiovisuels de RDC, du 
Congo-Brazzaville, du Burundi et du Rwanda 

Subsaharian 
Africa 

EUR 796 884 

FOUNDATION ALPE Fostering Civil Integration Through Education and 
Freedom of Expression 

Georgia EUR 302 356,10 

SOCIAL DEVELOPMENT 
AGENCY VZW 

Démocratie et syndicalisme, Evolution 
démocratique du syndicalisme dans les pays du 
Maghreb et du Mashreq 

Mediterranean 
region 

EUR 324 084,80 

EUROPEAN UNIVERSITY AT ST 
PETERSBURG 

Inter-Regional Electoral Network of Assistance in 
Russia (IRENA) 

Russia EUR 673 370 

STICHTING OXFAM NOVIB Practising Democracy from the Village up to the 
Capital: Promoting Participatory Democracy by 
Strengthening Local Communities 

Egypt EUR 787 014 

CAUCASUS INSTITUTE FOR 
PEACE DEMOCRACY AND 
DEVELOPMENT  
FOUNDATION 

Independent Media for Civil Integration Georgia EUR 479 576 

FORUM DES ALTERNATIVES-
MAROC  
ASSOCIATION 

Pour une observation citoyenne des élections Morocco EUR 197 152 

CLUB DE MADRID PARA LA 
TRANSICIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 
DEMOCRÁTICAS  
ASOCIACIÓN 

Strengthening dialogue and democratic discourse 
through freedom of association in the 
Mediterranean and Middle East region 

Mediterranean 
region 

EUR 845 342 

THE INSTITUTE FOR WAR AND 
PEACE REPORTING (IWPR) LBG 

Cross Caucasus Journalism Network Georgia EUR 956 763 

CLUB DE MADRID PARA LA 
TRANSICIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 
DEMOCRÁTICAS  
ASOCIACIÓN 

Underpinning and Developing Democratic 
Electoral Processes through the empowerment of 
women Parliamentarians and Leaders in Sub-
Saharan Africa 

Sub-Saharan 
Africa 

EUR 770 065 

EURO-MEDITERRANEAN 
HUMAN RIGHTS NETWORK 

Monitoring the Freedom of Association in the 
EuroMed Region 

Mediterranean 
region 

EUR 431 945 

SOROS FOUNDATION 
KYRGYZSTAN 

Support of Civil Initiatives in the Transition Period Kyrgyzstan EUR 305 914 
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CHERNIHIV PUBLIC 
COMMITTEE OF HUMAN RIGHTS 
PROTECTION 

Promoting Freedom of Association and 
Campaigning for the Public Interest in Belarus 

Belarus EUR 178 990,30 

EUROPEAN CENTER FOR NOT 
FOR PROFIT LAW 

Strengthening the Legal Framework for Citizen 
Action through Freedom of Association 

TACIS region EUR 464 328 

STICHTING HIVOS  Improving civil society media access by increased 
journalistic professionalism and strategic use of 
media tools in Africa 

Zambia, Uganda, 
Tanzania, 
Mozambique, 
South Africa, 
Zimbabwe 

EUR 1 000 000 

ASSOCIATION REPORTERS SANS 
FRONTIERES 

Protection du pluralisme médiatique en période 
électorale 

Worldwide EUR 420 000 

OLOF PALMES 
INTERNATIONELLA  

 CENTRUM  

Promoting Freedom of Expression and Civil 
Society Involvement in Developing Democratic 
Media Legislation in Sudan 

Sudan EUR 831 000 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
EV 

La promotion de la liberté associative dans la 3ème 
République en RDC 

DR Congo EUR 815 612,24 

INSTITUT PANOS AFRIQUE DE 
L'OUEST ASSOCIATION 

Appui au secteur de la radiodiffusion 
communautaire en Afrique de l'Ouest: Cadres 
législatifs et renforcements de capacités 

Western Africa EUR 483 504,76 

SEARCH FOR COMMON 
GROUND VZW 

Promotion de la liberté d'expression au Burundi Burundi EUR 707 575,16 

SEARCH FOR COMMON 
GROUND VZW 

Appui au processus démocratique en Côte d'Ivoire Ivory Coast EUR 875 170,16 

ISTITUTO SINDACALE PER LA 
COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO ONLUS 

Projet pour l'instauration et la promotion d'un 
dialogue social entre le Gouvernement, les 
employeurs et les travailleurs a travers leur 
représentants au Burundi 

Burundi EUR 403 198,09 

FUNDACION PAZ Y TERCER 
MUNDO 

Promoción del acceso a los medios de 
comunicación social por parte de las comunidades 
de la región norte de Guatemala, con énfasis en el 
acceso de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 

Guatemala EUR 419 506,45 

SYFIA INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 

Bien informer pour favoriser la démocratie et l'Etat 
de droit 

Central Africa EUR 395 759 

OXFAM GB LBG Appui Pour la Participation de la Société Civile et 
la Démocratisation en Haïti 

Haiti EUR 600 000 

MOUVEMENT DES FEMMES 
HAITIENNES POUR L 
EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT MOUFHED 
ASSOCIATION 

Appui à la formation citoyenne des femmes et 
populations défavorisées 

Haiti EUR 200 000 

MOSCOW GROUP OF 
ASSISTANCE TO 
IMPLEMENTATION OF HELSINKI 
ACCORDS 

Consolidating civic efforts for democracy against 
dictatorship 

Russia EUR 298 206 
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MINORITY RIGHTS GROUP LBG Enhancing Batwa leadership in Burundi, the 
Democratic Republic of Congo, Rwanda and 
Uganda 

Burundi, DR 
Congo, Rwanda, 
Uganda 

EUR 629 792,01 

INSTITUT PANOS AFRIQUE DE 
L'OUEST  
ASSOCIATION 

Human Rights Society Organisations and 
Communication in Sierra Leone (HRSOC) 

Sierra Leone EUR 240 000 

LIGUE TUNISIENNE POUR LA 
DEFENCE DES DROITS DE 
L'HOMME (LTDH) 

Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits de l'Homme 

Tunisia EUR 100 518 

_________________ 

 

Support for promoting the rights of indigenous peoples 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

CARE INTERNATIONAL UK Derechos, Gobernabilidad y Democracia Inclusiva 
de los Pueblos Indígenas Amazónicos Fronterizos 

Ecuador EUR 711 398 

FONDAZIONE TERRE DES 
HOMMES ITALIAONLUS 

Fortalecimiento de la Identidad Indígena y 
Ampliación del Acceso a los Derechos 
Fundamentales en 8 Provincias de Ecuador 

Ecuador EUR 407 847 

MOVIMIENTO DE 
DESARRAIGADOS ORGANIZADO 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 
QUICHE 
ASOCIACIÓN 

Fortalecimiento de Aplicación del Derecho 
Indígena Ixhil, Consolidación de Autoridades 
Comunitarias, Mediación y Regulación de 
Conflictos 

Guatemala EUR 280 000 

STICHTING CARE NEDERLAND Promoting Rights and Social Inclusion for Terai 
Dalits in Nepal 

Nepal EUR 720 000 

STICHTING HIVOS 
(HUMANITARISCH INSTITUUT 
VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKI
NG) 

Asamblea Constituyente para Profundizar la 
Democracia 

Bolivia EUR 1 000 000 

ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Fortalecimiento de los pueblos indígenas y 
originarios de Bolivia en el ejercicio eficaz de sus 
derechos 

Bolivia EUR 827 027 

CARE FRANCE Derechos, Identidad Cultural y Participación de 
Pueblos Indígenas Amazónicos: El caso del Pueblo 
Aguaruna 

Peru EUR 468 729 

PELASTAKAA LAPSET RY Rights of children of indigenous communities in 
Southern Rajasthan 

India EUR 727585,60 

_________________ 
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Support for promoting the rights of minorities and for combating discrimination and 

xenophobia  

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution 

BIRO ZA LJUDSKA PRAVA 
TUZLA 

Dialogues Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 153 441,42 

WORLD VISION OF IRELAND Advance Human Rights for Roma minority in 
Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 392 310,02 

«THE FOUNDATION OPEN 
SOCIETY INSTITUTE-
MACEDONIA» 

Living in Multiethnic Environment – Citizens with 
Equal Rights, Opportunities and Protection  

FYROM EUR 979 983 

CENTAR ZA OBRAZOVNE 
INICIJATIVE STEP BY STEP UG 

Education for Social Justice Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 153 829,58 

PILI ALAPITVANY Promoting Anti-Discrimination Laws and Practice 
in Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 282 707 

EUROPEAN DIALOGUE LIMITED Strategies for Achieving Rights for the Roma 
minority in Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and 
Herzegovina 

EUR 295 277,20 

INTERNATIONAL HELSINKI 
FEDERATION FOR HUMAN 
RIGHTS 

Support and Protection of Human Rights 
Defenders: National, Regional and International 
Dimensions 

TACIS region EUR 516 934,30 

ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN SOCIAL 
ALTERNATIVA MINGA 

Garantías y Protección para los Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos en Colombia 

Colombia EUR 645 600 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE REGIONAL 

Re-enforcement of Grassroots Dalit organisations 
in South India for the protection of fundamental 
Dalit rights and for awareness campaigns 
concerning an effective consideration of rights 

India EUR 377 118,10 

CHRISTIAN AID Civil Society approach towards achieving equality 
and the realisation of the rights of scheduled castes 
in India 

India EUR 762 033 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE REGIONAL 

De l'action Educative et de Sensibilisation aux 
Droits des Indiens dans L'Etat du Ceara au 
développement du respects des Droits de l'Homme 
au Brésil 

Brazil EUR 357 188,36 

COORDINADORA NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
ASOCIACION 

Construyendo Igualdad en la Diversidad Peru EUR 400 000 

SAVE THE CHILDREN FUND Opening Educational Opportunities to Quechua 
Rural Girls in the Department of Huancavelica 
(Peru) 

Peru EUR 407 610 

_________________ 
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Children's and Women's Rights 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

STICHTING TERRE DES 
HOMMES NEDERLAND 

Enhancing capacity to address trafficking, 
especially in children, from a human 
rights perspective in Southeast Asia, 
Southeast Europe and Latin America 

Worldwide EUR 999 996 

ASSOCIACAO DIREITOS 
HUMANOS EM REDE 

Black Women's Right to Health in Brazil Brazil EUR 252 266,56 

ANNA ASSOCIATION NO 
TO VIOLENCE 

Women's Rights – Human Rights Russia EUR 160 000 

MOVIMENTO PER 
L'AUTOSVILUPPO 
L'INTERSCAMBIO E LA 
SOLIDARIETA 

Advancing Women Rights: promoting 
attitudes against gender-based violence 
through strengthening the capacities of 
civil society organisations 

Egypt EUR 299 862,80 

COOPERAZIONE PER LO 
SVILUPPO DEI PAESI 
EMERGENTI ONLUS 

Somali women's FGM Eradication Plan Somalia EUR 999 970,64 

GROUPE D'APPUI AUX 
RAPATRIES ET REFUGIES 
ASSOCIATION 

Renforcement des capacités de lutte 
contre le trafic des femmes et des enfants 
des Comités de Droits Humains du 
Réseau Jeannot Succès 

Haiti EUR 557 301 

STICHTING CARE 
NEDERLAND 

Promoting Rights of the Disadvantaged 
by Preventing Violence Against Women 
(PROTIRODH) 

Bangladesh EUR 800 000 

PELASTAKAA LAPSET RY Promoting the Right of a Child to be 
Protected from Violence: Towards a 
national plan of action on protecting 
children from violence in Ethiopia, 
Kenya, Somalia and Eritrea 

Ethiopia, 
Kenya, 
Somalia, 
Eritrea 

EUR 846 841,27 

HEINRICH BOELL 
STIFTUNG EV 

«A life without violence and 
discrimination is possible!» : Regional 
campaign to protect women from 
domestic violence 

Mediterranean 
region 

EUR 661 867 

EESTI NAISUURIMUS JA 
TEABEKESKUS MTU 

NGO and Governmental Cooperation 
Across the South Caucasus to Develop a 
Joint Response to Trafficking in Women 
and Children 

TACIS region EUR 480 000 

CORPORACIÓN MEDIOS 
PARA LA PAZ 

Promoción de un Entorno social favorable 
para la reintegración de niñas, niños, 
adolescentes vinculados y desvinculados 
al conflicto armado colombiano 

Colombia EUR 224 000 
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FUNDACIÓN SOCIAL 
COLOMBIANACEDAVIDA 

Oportunidades para la Paz: escenarios 
alternativos para la prevención de la 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en la guerra  

Colombia EUR 297 042 

CORPORACIÓN VINCULOS Fomento de la Cultura de los Derechos 
Humanos para evitar el reclutamiento de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia 

Colombia EUR 343 775,40 

CORPORACIÓN DE 
PROMOCIÓN POPULAR 

Campaña de documentación, educación y 
opinión publica hacia una cultura de 
respeto a los derechos de los niños y las 
niñas en zonas de conflicto en Colombia, 
incidente en la formulación y aplicación 
de políticas publicas relacionadas con el 
tema 

Colombia EUR 461 369 

CARE INTERNATIONAL UK KARAMA: freedom from violence Egypt EUR 799 239,07 

_________________ 

Regional Human Rights Masters Programmes 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

UNIVERSIDAD ANDINA 
SIMÓN BOLÍVAR 

Maestría Latinoamericana en Derechos 
Humanos y Democracia 

South 
America 

EUR 387 586 

_________________ 

Election Training 

Organisation Project Title Country Max. EC  
contribution

STICHTING NEDERLANDS 
INSTITUUT 
VOORZUIDELIJK AFRIKA 

National civic and electoral education 
programme in Angola 

Angola EUR 1 000 000 

_________________ 
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II/ Projects selected through Country Calls for Proposals 

Country specific calls for EIDHR micro-projects were concluded for the following countries: 

Albania, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 

Burundi, Cambodia, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, DR Congo, Ecuador, Egypt, Ethiopia, the 

former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Israel, , Jordan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mexico, Morocco, Mozambique, Nepal, Nigeria, 

Pakistan, Peru, Russia, Rwanda, Serbia and Montenegro, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Tunisia, 

Turkey, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vietnam, West Bank and Gaza, Zimbabwe. 

III/ Projects selected without a call for proposals1 

Organisation Project Title Country Max. EC 
contribution

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Promotion and Protection of Human 
Rights in Northern Uganda 

Uganda 800.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Enforcing the rights of the child and 
reintegrating children at risk into society 

Russia 200.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Renforcement des capacités nationales de 
promotion et de protection des droits de 
l'homme au Togo 

Togo 800.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Enhancing the capacity of legal 
professionals and law enforcement 
officials in Russia to apply the European 
Convention on Human Rights (ECHR) in 
domestic legal proceedings and practices 

Russia 950.000 € 

COUNCIL OF EUROPE Network of Schools of Political Studies Worldwide 650.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Achieving Women's Human Rights: 
Working for greater protection and 
empowerment 

Worldwide 800.000 € 

UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR 
HUMAN RIGHTS 

Effective implementation of the Durban 
Declaration and programme of action 

Worldwide 600.000 € 

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT 
PROGRAMME 

The ACE Practitioners' Network Worldwide 950.000 € 

                                                 
1  Excluding the Election Observation Missions. 
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ORGANIZATION OF 
AMERICAN STATES 

Promoting racial tolerance and securing 
equality of traditionally excluded groups 
in Latin America 

Latin 
America 

EUR 650 000 

COUNCIL OF EUROPE Kyrgyzstan and Kazakhstan: Assistance 
in the preparation of a comprehensive 
constitutional reform 

Kazakhstan EUR 100 000 

ORGANIZATION FOR 
SECURITY AND 
COOPERATION IN EUROPE 

Strengthening Human Rights in Central 
Asia 

Kazakhstan EUR 224 814,40 

COUNCIL OF EUROPE Fostering a Culture of Human Rights TACIS 
region 

EUR 995 000 

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT 
PROGRAMME 

«Promotion of Equality, Tolerance and 
Peace through the dissemination of the 
Comprehensive Peace Agreement and of 
the Transitional Legal Framework in 
Southern Sudan»  

Sudan EUR 700 000 

SPECIAL COURT FOR 
SIERRA LEONE 

Victims Justice and Legacy Project Sierra Leone EUR 594 708 

COMMISSION ON HUMAN 
RIGHTS OF THE 
PHILIPPINES 

Enhancing the Role of National Human 
Rights Institutions in the Development of 
an ASEAN Human Rights Mechanism 

Philippines EUR 900 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
RWANDA 

Information, Education and 
Communication in support of ICTR 
mandate 

Rwanda EUR 600 000 

UNITED NATIONS 
ORGANISATION 

Mise en place d'un réseau de la société 
civile pour la protection des victimes et 
témoins en R.D.Congo 

DR Congo EUR 473 467,28 

UNITED NATIONS 
CHILDREN'S FUND 

Protection of Children from Violence, 
Abuse and Exploitation in Zimbabwe 

Zimbabwe EUR 800 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
THE FORMER 
YUGOSLAVIA 

Outreach programme for the ICTY - 
International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia 

Worldwide EUR 950 000 

INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT 

Strengthening the International Criminal 
Court 

Worldwide EUR 796 983,94 

 

===================== 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

EU/INTERNATIONAL DAYS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS 

DATE DAY 

6 February International Day of Zero Tolerance against Female Genital Mutilation 

8 March International Women's Day 

21 March International Day for the Elimination of Racial Discrimination 

8 April International Roma Day 

3 May World Press Freedom Day 

17 May International Day against Homophobia 

18 October EU Day against Trafficking in Human Beings 

20 June World Refugee Day 

26 June International Day in Support of Victims of Torture 

9 August International Day of the World's Indigenous People 

10 October World Day Against the Death Penalty 

20 November Universal Children's Day 

25 November International Day for the Elimination of Violence against Women 

3 December International Day/EU Day of Disabled People 

10 December Human Rights Day 

 

===================== 
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(ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) 

 

 

Η παρούσα ένατη ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καλύπτει τις δράσεις και τις 

πολιτικές που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ της 1ης Ιουλίου του 2006 και της 30ής Ιουνίου 

του 2007 για την πραγµάτωση των στόχων της που είναι να προαχθεί ο οικουµενικός σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Αν και ο απολογισµός αυτός δεν είναι 

εξαντλητικός, προβάλλει όσα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκάλεσαν ανησυχία και τις 

ενέργειες τις οποίες προέβη η ΕΕ για να αντιµετωπισθούν, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. 

 

 

________________________ 


