Törökország átvette a Miniszteri Bizottság soros elnökségét
és bemutatta a súlyponti kérdéseket
Strasbourg, 2010.11.10 – Törökország átvette Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságtól a
Miniszteri Bizottság elnökségét az elkövetkező hat hónapra.
Az elnökségi program öt súlyponti kérdés köré csoportosul, amelyek célja a legidősebb
páneurópai szervezet politikai szerepének, látható jelenlétének és befolyásának megerősítése az
európai és nemzetközi színtéren:

1. Az Európa Tanács reformja: Törökország támogatja a főtitkár által bemutatott
ambiciózus reformcsomagot, amely vissza akarja helyezni az Európa Tanácsot központi
pozíciójába a nemzetközi színtérre mint innovatív, rugalmas és fajsúlyos szervezetet,
amely képes alkalmazkodni a változó európai politikai viszonyokhoz.

2. Az Európai Emberi Jogi Bíróság reformja: annak érdekében, hogy az emberi jogok
védelmének európai rendszere hosszú távon is hatékonyan legyen biztosítható,
Törökország folytatja elődje munkáját, és a 2010 februárjában Interlakenben megkezdett
munka folytatásaként konferenciát rendez a Bíróság reformjáról.

3. A

független monitoring mechanizmus megerősítése: a török elnökség
szemináriumokat, kerekasztal-beszélgetéseket és munkacsoport-megbeszéléseket
szervez az Európa Tanácsnak erről az egyedüli eszközéről. Más európai és nemzetközi
partnereket is bevonnak a munkába, hogy megvilágítsák az Európa Tanács e
mechanizmusának kölcsönös előnyeit.

4. Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez:
Törökország bátorítani fogja minden partnerét, hogy gyorsítsa meg a csatlakozási
folyamatot, és segítsen megoldásokat találni minden felmerülő problémára.

5. Az európai multikulturális társadalmak kihívásai: Törökország meg van győződve róla,
hogy az Európa Tanács a legmegfelelőbb regionális és nemzetközi testület, amely
szembenéz az Európában újjáéledő intolerancia és diszkrimináció kihívásaival.
Kezdeményezésére jött létre az a prominens személyekből álló csoport, amely újfajta
utakat próbál találni a kérdés megoldására, és új javaslatokat dolgoz ki az együttélés
mikéntjére.
Program és programnaptár
Elnökségi honlap
A rendezvény alkalmából Ahmet Davutoğlu török külügyminiszter országa részéről aláírta A
számítástechnikai bűnözésről szóló európai egyezményt és Az elítélt személyek átszállításáról
szóló egyezmény Kiegészítő jegyzőkönyvét.
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