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A. Algemeen
1. Voortgangsrapport van het Bureau en de Standing Committee Rapport
– Van den Brande (België), doc. 10294 tevens aan de orde:
Rapport – Zulueta (Italië), doc. 10306
2. Mededeling van de kant van de Secretaris-Generaal van de Raad van
Europa, de heer Terry Davis.
3. Mededelingen van de voorzitter van het Comité van Ministers, de heer
Jan Petersen, minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen.
De minister beantwoordde vragen van parlementariërs die zijn vervat
in document 10305
B. Politieke Zaken
1. De uitdaging van terrorisme in de lidstaten van de Raad van Europa
Rapport – Kosachev (Rusland), doc. 10312, resolutie 1400, aanbeveling
1677
2. De politieke situatie in de Republiek Tsjetsjenië:
maatregelen om de democratische stabiliteit te verstevigen gelet op de
uitgangspunten van de Raad van Europa
Rapport – Gross (Zwitserland), doc. 10276, aanbeveling 1678, resolutie
1402
In dit debat werden tevens betrokken de navolgende rapporten:
De situatie van de mensenrechten in Tsjetsjenië Rapport – Bindig
(Duitsland), doc. 10283, aanbeveling 1679, resolutie 1403
De mensenrechten situatie van de ontheemde Tsjetsjeense bevolking
Rapport – Iwinski (Polen), doc. 10282, resolutie 1404
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In dit gezamenlijk debat waarin de heer Van der Linden het woord
voerde als voorzitter van de EVP, stelde hij dat onder de gegeven
omstandigheden de mate waarin mensenrechten in Tsjetsjenië worden
geëerbiedigd een serieuze zorg voor een ieder is. Het beperken van
fundamentele vrijheden kan nooit een oplossing zijn. Democratie
wordt in de Russische Federatie opgeofferd zonder winst te boeken in
de sfeer van de veiligheid.
Een dialoog moet op gang worden gebracht in het bijzonder met
gematigde Tsjetsjeense bewegingen. Escalatie van geweld in
Tsjetsjenië heeft ernstige repercussies voor het noorden van de
Caucasus. Het doel moet zijn het versterken van de positie van de
Europese Commissie van de Mensenrechten in relatie tot de betreffende NGO’s en mensenrechten organisaties. De EVP ondersteunt het
idee van een «Straatsburger Ronde Tafel Conferentie over Tsjetsjenië»;
een gezamenlijke actie met het Europees Parlement zou terzake aan
waarde winnen. Los van de bovengenoemde constructieve kritiek op
Rusland, doet de EVP een poging om begrip op te brengen voor de
uitdagingen waar Rusland voor staat.
Tijdens dit debat voerde eveneens het woord de Commissaris voor de
Mensenrechten van de Raad van Europa de heer Alvaro Gil-Robles en
de President van de Republiek Tsjetsjenië de heer Alu Alkhanov.
3. De Georgisch-Russische verhoudingen Inleiding door de heer Goorgi
Bokeria (Georgië)
4. Nieuwe opvattingen om de staat van democratische ontwikkeling te
waarderen
Rapport – Severin (Roemenië), doc. 10279, aanbeveling 1680, resolutie
1407
C. Juridische aangelegenheden
1. Het functioneren van democratische instellingen in Servië en Montenegro
Rapport – Budin (Italië)/C
{ ekuolis (Litouwen), doc. 10281, resolutie 1397
2. De tenuitvoerlegging van de resoluties 1361 en 1374 door Armenië
Rapport – André (Frankrijk), doc. 10286, resolutie 1406
De heer Van Winsen stelde, sprekend namens de EVP-fractie, vast dat
de gesignaleerde pogingen om te voldoen aan de resoluties respect
verdienen. De Raad van Europa dient deze pogingen aan te moedigen.
Er zijn echter nog vele tekortkomingen vast te stellen, zoals de omgang
met de oppositie, schending van mensenrechten, toegang tot vrije
media en de persvrijheid in het algemeen. Dit jaar maar in het
bijzonder 2005 zijn cruciaal voor het bevorderen van de Raad van
Europa-standaarden in Armenië.
3. De tenuitvoerlegging van resolutie 1358 (het functioneren van
democratische instellingen) in Azerbeidjan Rapport – Gross (Zwitserland), doc. 10285, resolutie 1398
D. Economische aangelegenheden
1. De agenda van de ontwikkeling binnen DOHA Rapport – Sasi (Finland),
doc. 10278, resolutie 1396
Het debat werd na de inleiding door de rapporteur vervolgd met een
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bijdrage door de heer Supachai Panitchpakdi, directeur-generaal van
de Wereld Handelsorganisatie.
De heer Kox sprekend namens de fractie van Verenigd Europees Links
zei het eens te zijn met de conclusies van de rapporteur dat de
wereldhandel op een kruispunt is beland. Dat betekent dat er gekozen
kan worden. Europa heeft op dit kruispunt een belangrijke rol te
spelen. Europa, de Europese landen, dienen zich niet als tegenstanders
van ontwikkelingslanden te zien, maar als partners in die ontwikkeling.
Ontwikkeling gezien als een structureel proces van het verminderen
van armoede. Europa, de VS en Japan hebben in dit opzicht een
bijzondere verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wordt, zo
kan worden vastgesteld, niet genomen.
Integendeel zij zoeken onderling meer samenwerking teneinde sterker
te staan tegenover de ontwikkelingslanden. Hij zei een voorstander te
zijn van een andere vorm van partner zijn dan de bekende neo-liberale
politiek van de ontwikkelde landen. Deze wereldwijde beweging van
sociale en duurzame globalisatie is tot veel meer in staat dan de
neo-liberale politiek: Het Wereld Sociaal Forum en het Europees
Sociaal Forum zijn de exponenten van die beweging. De Raad van
Europa zou moeten participeren in de werkzaamheden van die
bewegingen.Hij riep de assemblee tot slot op nadruk te leggen op
bescherming van het milieu tegen negatieve effecten van vormen van
handel en het beschermen van de rechten van het land.
2. De OECD en de wereldeconomie
Rapport – Ateş (Turkije), doc. 10254, resolutie 1401
De heer Kox zei het met een aantal, zij het niet alle, van de conclusies
in het rapport eens te zijn. Het is bijvoorbeeld inderdaad zo dat de
meeste OECD-landen niet voldoen aan de milieu afspraken binnen de
OECD gemaakt.
Globalisatie levert niet alle voordelen op, maar evenzeer onaanvaardbare verschillen in inkomen tussen en binnen lidstaten. Het
rapport maakt terecht melding van een hoog blijvend niveau van
werkloosheid in Europa en een gigantische staatsschuld in de VS.
Hij zei het eens te zijn met de rapporteur dat een nieuw solidariteitsmechanisme nodig is voor de wereldeconomie om de wereld meer
evenwichtig en gelijk te maken in het belang van arm en rijk.
Het advies van de OECD dat duurzame groei in het belang is van
ontwikkelde en ontwikkelingslanden wordt niet goed verstaan door de
lidstaten. Hier staat tegenover dat het de OECD was die de WTO
dwong tot het voortgaan met haar neo-liberale beleid.
Tijdens het debat voerde eveneens het woord plaatsvervangend
Secretaris-Generaal van de OECD, de heer Herwig Schlögl.
E. Sociale en Volksgezondheidsaangelegenheden
Europese strategie voor de bevordering van sexuele en reproductieve
gezondheid Rapport – McCafferty (Verenigd Koninkrijk), doc. 10266,
aanbeveling 1675, resolutie 1399
De heer Platvoet sprekend namens de fractie van Verenigd Europees
Links was het eens met de rapporteur dat er nog steeds een enorm
verschil is in standaarden tussen lidstaten en binnen lidstaten. Een
ongelijkheid die zoals het rapport aantoont, niet zonder gevolgen is.
Het rapport is modern, maar bescheiden. Het bemoeit zich niet met de
persoonlijke vrijheden van mensen in de lidstaten. Dit werd recent
duidelijk gemaakt door een presentatie van «Women on Waves» in de
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commissie voor Sociale en Volksgezondheidsaspecten van de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Hij sprak de hoop
uit dat de assemblee spoedig een rapport zou aanvaarden niet alleen
gericht op het uit de criminele sfeer brengen van abortus maar op het
legaliseren ervan als een recht dat alle vrouwen toekomt.
F. Culturele Zaken
Onderwijs voor Europa
Rapport – Prisǎcaru (Roemenië), doc. 10203, aanbeveling 1682
G. Migratie, Vluchtelingen en Demografie
Rapport – Brunhart (Liechtenstein), doc. 10182, aanbeveling 1683
De heer Dees onderschreef namens de commissie Volksgezondheid
dat m.b.t. bevolkingsvraagstukken lange termijn strategieën noodzakelijk zijn. Hij had vastgesteld dat één fundamenteel beginsel niet in
het rapport wordt genoemd. Dit beginsel betreft het feit dat in het
bijzonder vrouwen het recht zouden moeten hebben om te kiezen of en
wanneer een gezin gesticht gaat worden en het aantal kinderen. De
staat mag slechts de voorwaarden creëren waain dit mogelijk is.
Een ander onderwerp dat node gemist werd, is de bedreiging van
HIV/Aids in Centraal en Oost-Europa.
UNAIDS heeft herhaalde malen verklaart, dat indien geen maatregelen
worden genomen het virus epidemische vormen zal gaan aannemen
met enorme demografische gevolgen.
H. Milieu, Landbouw, lokale en regionale Zaken
Opwarming van de aarde: Kyoto en verder
Rapport – Meale (Verenigd Koninkrijk), doc. 10277, resolutie 1406
De heer Platvoet zei dat het gewicht van dit rapport evident is, gelet
op het feit dat de Doema de gelegenheid kreeg van de Russische
regering om het Kyoto-protocol te bekrachtigen.
Hoewel het nu al moeilijk is voor sommige landen om de doelstellingen te halen, moet er nog meer gebeuren om onze planeet van
toenemende vervuiling te sparen.
Klimaatverandering is een historisch gegeven, maar het dient niet zo
snel te gaan. Te nemen maatregelen dienen genomen te worden in de
sfeer van de industrie, het verkeer, de energie en de landbouw.
Belasting op vervuilende activiteiten is noodzakelijk; alternatieve
energiebronnen dienen aangeboord te worden; het gebruik van kolen
voor de energiewinning dient beëindigt te worden; en landbouw dient
te geschieden op basis van duurzame ontwikkeling.
Terrorisme is een heet onderwerp; de opwarming van de aarde gaat de
gehele natuur aan. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van
Europa om bij te dragen aan het bemoedigen het Kyoto-protocol te
ratificeren.
I. Gelijke kansen mannen en vrouwen
1. De deelname van vrouwen in verkiezingen
Rapport – Mooney (Ierland), doc. 10202, aanbeveling 1676
De heer Platvoet stelde op voorhand dat de politieke deelname van
vrouwen in verkiezingen en besluitvorming een van de fundamentele
criteria voor gelijke rechten tussen de sexen is. Landen met een hoog
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deelnemingspercentage hebben verschillende methoden toegepast
om die positie van vrouwen te verbeteren. Het hangt van de culturele
situatie in een land af welke methode de beste is. Een evenwichtige
vertegenwoordiging van vrouwen op partijlijsten en daarmee in
parlementen heeft een goede invloed op de deelname van vrouwen in
verkiezingen. Er moet nog veel gebeuren. Vele obstakels, het rapport
geeft er voorbeelden van, moeten nog genomen worden. Vrouwen
moeten vrij zijn te stemmen en daartoe gestimuleerd worden door het
verstrekken van informatie en bewustwordingscampagnes.
Voorts voerden in de assemblee het woord:
–
–

–

Kroonprins Albert van Monaco.
de Eerste Minister van Turkije, de heer Erdogan.
Hij beantwoordde onder andere vragen van het lid Van der Linden over
het hervormingsproces en van het lid Kox over de bereidheid van de
Turkse regering om een eind te maken aan folteringen en om de
positie van de Koerden te verbeteren.
de heer Giovanni Di Stasi, President van het Congres van Lokale en
Regionale Overheden van de Raad van Europa.

de Voorzitter van de delegatie,
Van der Linden
de Griffier van de delegatie,
Bellekom
De in dit verslag genoemde documenten en overige stukken die
betrekking hebben op deze plenaire vergadering zijn verkrijgbaar
op de griffie interparlementaire betrekkingen.
internet: http://assembly.coe.int.
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