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2009: az Európa Tanács 60. évfordulójának éve
Miguel Ángel Moratinos, Spanyolország külügy- és együttműködési
minisztere, a Miniszteri Bizottság elnöke, Lluís Maria de Puig, a Parlamenti
Közgyűlés elnöke, valamint Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára
nyilatkozatot adott ki abból az alkalomból, hogy az Európa Tanács 2009-ben
ünnepli 60. évfordulóját
Strasbourg, 2008.12.29 – „60 évvel ezelőtt alakult meg az Európa Tanács azzal a
szándékkal, hogy tagjai között szorosabb egység jöjjön létre. Szervezetünk legfontosabb
célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megóvása és támogatása. Az
előttünk álló 2009. év alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk az évfordulóról, valamint
arra, hogy a jövő felé forduljunk, és az abban rejlő kihívásokra tekintsünk.
Büszkék vagyunk rá, hogy 47 tagállamot tömörítő szervezetünk hat évtizede védi és
támogatja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. Legjelentősebb vívmányunk az
Emberi Jogok Európai Egyezménye, valamint a hozzá kapcsolódó egyedülálló ellenőrző
mechanizmus, az Emberi Jogok Európai Bírósága, amely 800 millió európai számára
biztosítja az alapvető jogokat és szabadságokat, és amely szintén ebben az évben ünnepli
megalakulásának 50. évfordulóját.
Az Európa Tanács nagy mértékben járult hozzá Európa egészének demokratizálódásához
elsősorban az alapjogok megalkotásával, az alkotmányügyi kérdésekben játszott
tanácsadói szerepével, valamint a választások során nyújtott ellenőrző tevékenységével.
Megóvta és kiterjesztette a jogállamiságot egyrészt a tagállamok együttműködésével
kidolgozott több mint 200 egyezményének segítségével, másrészt a tagállamok független
és hatékony bírói gyakorlatának támogatásával, valamint az olyan jelenségekkel szemben
folytatott harcával, mint a korrupció, a szervezett bűnözés és a pénzmosás. A szervezet
folyamatosan néz szembe a mind újabb kihívásokkal.
2009-ben számos alkalom kínálkozik számunkra ennek a jeles évfordulónak a
megünneplésére. Ezek közül az egyik legfontosabb rendezvényre, a tagországok
külügyminisztereit tömörítő Miniszteri Bizottság 119. ülésére május 12-én Madridban kerül
sor.
A 60. évforduló évének kezdetén szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európa Tanács
nélkülözhetetlen szerepet fog játszani a jövőben, tekintettel arra, hogy mindazokat az
értékeket és elveket, amelyek védelmére és támogatására a szervezet megalakult, még
nem ismerik el teljes körűen földrészünkön. Reméljük, hogy a 2009-es év nagy
előrelépéseket fog hozni mindezen értékek elismertetésében Európában és azon túl is, és
őszintén bízunk az Európa Tanács erejében, hogy értékeivel és képességeivel döntően
hozzájárul céljaink eléréséhez.”
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