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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

΄ νησε να εξετα΄σει ο΄λα τα θε΄µατα που αφορου΄ν τη δηµοκρατι΄α και τα δικαιω
΄ µατα του
Επιπλε΄ον, η Ένωση συµφω
ανθρω΄που στην Ινδι΄α στο πλαι΄σιο του τακτικου΄, τρε΄χοντος εποικοδοµητικου΄ διαλο΄γου µε την κυβε΄ρνηση της
Ινδι΄ας.
Όσον αφορα΄ την τρι΄τη ερω΄τηση, δεν εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς να παρε΄χει σαφει΄ς συστα΄σεις σε
΄ ρες. Εντου΄τοις, η Επιτροπη΄
ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις σχετικα΄ µε την α΄σκηση των δραστηριοτη΄των τους σε τρι΄τες χω
δεσµευ΄εται να ενθαρρυ΄νει τις επιχειρη΄σεις να δραστηριοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς του
Οργανισµου΄ Οικονοµικη΄ς Συνεργασι΄ας και Ανα΄πτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνδυασµο΄ µε την εταιρικη΄ κοινωνικη΄ ευθυ΄νη.
Οι εν λο΄γω κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς επισηµαι΄νουν την ανα΄γκη σεβασµου΄ και προστασι΄ας των δικαιωµα΄των του
ανθρω΄που των εργαζοµε΄νων και την αποφυγη΄ της δια΄κρισης εις βα΄ρος οµα΄δων µειονοτη΄των.

(2004/C 88 E/0033)

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-1467/03
υποβολη΄: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(29 Απριλι΄ου 2003)

΄ ν του δρο΄µου στη Γουατεµα΄λα και την Ονδου΄ρα
Θε΄µα: ∆ολοφονι΄ες παιδιω
Υπα΄ρχουν καταγγελι΄ες ο΄τι ΄εχουν δολοφονηθει΄ «παιδια΄ του δρο΄µου» στη Γουατεµα΄λα και την Ονδου΄ρα. Οι
κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν αυτω΄ν αρνη΄θηκαν κατηγορηµατικα΄ τις κατηγορι΄ες. ∆ιαθε΄τει η Επιτροπη΄ κα΄ποια
΄ νει την αλη΄θεια των ισχυρισµω
΄ ν αυτω΄ν και ΄εχει θε΄σει το ζη΄τηµα στις ανωτε΄ρω
ανεξα΄ρτητη πηγη΄ που να επιβεβαιω
κυβερνη΄σεις; Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ εα΄ν παρε΄χεται στε΄γη και κατα΄λυµα σε ο΄λα τα α΄στεγα παιδια΄ της ηλικι΄ας των 16
΄ νται στους δρο΄µους στις χω
΄ ρες αυτε΄ς;
ετω΄ν και ποι΄ες εναλλακτικε΄ς επιλογε΄ς παρε΄χονται στα παιδια΄ που περιπλανω
΄ ν αυτω΄ν να εξασφαλι΄σουν ο΄τι τα παιδια΄ που
Τε΄λος, ΄εχει η Επιτροπη΄ παροτρυ΄νει τις κυβερνη΄σεις των περιοχω
παραβαι΄νουν τον νο΄µο τιµωρου΄νται σε κα΄θε περι΄πτωση συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς αρχε΄ς του δικαι΄ου και ο΄τι, ο΄ταν
κρι΄νεται σκο΄πιµο, παρε΄χεται υποστη΄ριξη, ω΄στε οι πιθανο΄τητες να οδηγηθου΄ν τα παιδια΄ αυτα΄ στο ΄εγκληµα να
µειωθου΄ν;

Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(22 Μαι΅ου 2003)
Η Επιτροπη΄ καλει΄ το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου να ανατρε΄ξει στην κοινη΄ απα΄ντηση΄ της στις γραπτε΄ς
΄ νης Ludford (1), E-0086/03 του κ. Helmer (2) και στη
ερωτη΄σεις E-0356/03 του κ. Newton Dunnκαι της βαρω
ι
θε΄µα.
γραπτη΄ ερω΄τηση E-0097/03 του κ. Whitehead (2) για το ΄διο
Όσον αφορα΄ τη Γουατεµα΄λα, η Επιτροπη΄ θα η΄θελε να προσθε΄σει τα ακο΄λουθα στοιχει΄α.
'

Η Επιτροπη΄ γνωρι΄ζει ο΄τι η αποστολη΄ ελε΄γχου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν στη Γουατεµα΄λα (Minugua), ο΄πως και
τοπικε΄ς και διεθνει΄ς οργανω΄σεις για την προστασι΄α των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των, ΄εχουν αναφε΄ρει µι΄α γενικη΄
επιδει΄νωση της κατα΄στασης των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των τους τελευται΄ους µη΄νες, µε σοβαρε΄ς επιθε΄σεις κατα΄
΄ ν του δρο΄µου και δολοφονι΄ες. Ιδιαι΄τερα, η διαµερικανικη΄ επιτροπη΄ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα
των παιδιω
ανε΄φερε ρητω΄ς ο΄τι η κυβε΄ρνηση της Γουατεµα΄λας δεν τηρει΄ σειρα΄ συστα΄σεων που ΄εχουν γι΄νει ω΄στε να
εξασφαλισθει΄ η προ΄ληψη των παραβια΄σεων των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των απο΄ κρατικου΄ς υπαλλη΄λους,
΄ ν του δρο΄µου. Ωστο΄σο, ο΄πως και για την Ονδου΄ρα, δεν
συµπεριλαµβανοµε΄νης της βι΄ας κατα΄ των παιδιω
υπα΄ρχουν µαρτυρι΄ες για µια κρατικη΄ θεσµικη΄ πολιτικη΄ που ΄εχει στο΄χο την παραβι΄αση των ανθρω΄πινων
δικαιωµα΄των.

'

Η Επιτροπη΄ θα συνεχι΄σει να πιε΄ζει τις αρχε΄ς της Γουατεµα΄λας να καταβα΄λουν πρóσθετες προσπα΄θειες ω΄στε
΄ µατα
να εξασφαλισθει΄ ο σεβασµο΄ς του κρα΄τους δικαι΄ου. Συ΄µφωνα µε την απο΄φαση για τα ανθρω΄πινα δικαιω
στη Γουατεµα΄λα, που εξε΄δωσε το Κοινοβου΄λιο τον Απρι΄λιο του 2003, κυ΄ριος στο΄χος της Επιτροπη΄ς για τη
συνεδρι΄αση της συµβουλευτικη΄ς οµα΄δας για τη Γουατεµα΄λα, που προγραµµατι΄ζεται να διεξαχθει΄ στην πο΄λη
της Γουατεµα΄λας, στις αρχε΄ς του Μαι΅ου 2003, ει΄ναι να ενθαρρυνθου΄ν οι τοπικε΄ς αρχε΄ς και η τοπικη΄
΄ ν συµφωνιω
΄ ν που ΄εχουν υπογραφει΄ το 1996, να
κοινωνι΄α να επιταχυ΄νουν την εφαρµογη΄ των ειρηνευτικω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα καθω
΄ ς και να ενισχυ΄σουν το δικαστικο΄ συ΄στηµα.
προωθη΄σουν τα ανθρω

(1) βλε΄πε σελι΄δα 11.
(2) βλε΄πε σελι΄δα 5.
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