20 éves a Velencei Bizottság
Strasbourg, 2010.05.10 – Ma húsz éve, hogy 1990. május 10-én Strasbourgban az Európa
Tanács 18 tagállama – Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Írország, Luxemburg, Málta, Norvégia, Olaszország, Portugália, San Marino,
Spanyolország, Svédország, Svájc és Törökország - megalapította a Velencei Bizottságot –
hivatalos nevén a „Jog a Demokráciáért Európai Bizottságot”.
A kezdetekkor a cél az volt, hogy a totalitárius rendszerek uralma alól kikerülő országok
alkotmányát és alapvető törvényeit hozzáigazítsák az Európa Tanács normáihoz: a
demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvéhez. Antonio La Pergola professzor, a
Bizottság alapító tagja és első elnöke a következők szerint határozta meg a Bizottság célját:
„Rendíthetetlen elkötelezettségünk biztosítani a békét a demokrácia révén, és megvalósítani a
demokráciát a jog eszközeinek segítségével.. ”
Megalapítása óta a Bizottság a korszerű európai demokratikus normák nemzetközileg elismert
referencia szervezetévé vált. Több száz véleményt fogalmazott meg, tucatnyi tanulmányt,
kódexet és irányelvet dolgozott ki számos alkotmányjogi kérdésben. Mexikó 2010-es
csatlakozásával a Bizottságnak 57 tagállama van, amely így mintegy 1,3 milliárd ember
érdekeit védi szaktudásával. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2002-től kezdve több, mint 45
ügyben hivatkozott ítélkezésében a Velencei Bizottság jogi véleményeire. A Velencei Bizottság
hívta életre az Alkotmánybíráskodás Első Világkonferenciáját abból a célból, hogy
tájékoztasson az emberi jogi jogesetekről és a bírói függetlenségről az egész világon.
„20 év elteltével – mondta egy mai interjújában Gianni Buquicchio, a Bizottság elnöke –
szeretném őszinte köszönetemet kifejezni az alapítóknak, hogy hittek a Bizottság eszméjében.
Nagyra értékeljük azt a szilárd támogatást, amit kapunk minden Európa tanácsi tagállamtól,
más nemzetközi szervezetektől, valamint különösen az Európai Uniótól, amely rendszeresen
igényt tart a szakértelmünkre, és mindig hivatkozik a munkánkra.”
„A jelen kihívása az – folytatta Buquicchio elnök –, hogy megszilárdítsuk Európa demokratikus
jövőjének alapjait, hogy abban meggyökerezhessen az az európai alkotmányos örökség,
amelyet meg akarunk erősíteni, és tovább akarunk fejleszteni.”
A Velencei Bizottság megalakulásának 20. évfordulójára tervezett ünnepélyes
megemlékezésre 2010. június 5-én Velencében kerül sor államfők és más magas rangú
személyiségek részvételével.
További információk a 20. évfordulóról (program, újságírók akkreditációja)
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