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1
Tiivistelmä
Turvallisuuskysymysten käsittely monenkeskisellä tasolla on muuttumassa, ja tämä vaikuttaa
kansainvälisten järjestöjen toimintaan, ml. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö.
ETYJ:n yleiskokouksen istunnon pääteema
kertomusvuonna oli ETYJ:n rooli Euroopan arkkitehtuurissa ja pohdinta aiheesta jatkunee. Pohjois-Atlantin liitto (NATO) on laajenemassa ja
muuttamassa luonnettaan, Euroopan unioni saa
kymmenen uutta jäsentä toukokuussa 2004 ja
Euroopan neuvoston laajentuminen on loppusuoralla (ainoastaan Monaco ja Valko-Venäjä
puuttuvat). ETYJ:n toiminta sivuaa kaikkien
mainittujen järjestöjen toimintoja. Kun kansainvälisellä järjestökentällä tapahtuu muutoksia, on
tärkeätä turvata parlamentaarikkojen mahdollisuus osallistua kansainväliseen keskusteluun turvallisuuspolitiikasta. ETYJ:n parlamentaarinen
yleiskokous on yksi tärkeistä keskustelufoorumeista.
ETYJ on ainoa erityisesti turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä järjestö, jonka täysjäsenenä ovat
sekä Yhdysvallat että Venäjä. ETYJ:n Istanbulin
huippukokouksen peruskirjassa (1999) kirjattiin
yhteiset haasteet turvallisuudelle ETYJ-alueella ja
niiden joukossa mm. kansainvälinen terrorismi.
Kansainväliset järjestöt ovat tärkeä väline terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämä yhteinen
uhka on tuonut uuden ulottuvuuden suurvaltojen väliseen yhteistyöhön ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.
ETYJ kattaa laajan maantieteellisen alueen,
jossa esiintyy jäädytettyjä kriisejä ja jonka naapurialueilla on pitkäaikaisia avoimia kriisejä ja sotilaallisia konflikteja. Epävakaus ETYJ:n omalla
alueella sekä lähialueilla on haaste ja uhka koko
alueen turvallisuudelle ja vauraudelle. ETYJ:n
tehtävä on edesauttaa mm. kriisien rauhanomaista ratkaisua sekä konfliktien ennalta ehkäisy.
ETYJ:n roolista ja panoksesta kansainvälisellä
järjestökentällä päättävät ETYJ:n osallistujamai-

den hallitukset (käytännössä ulkoministerit), jotka myös määrittelevät monien muiden järjestöjen toimintaa. Täten kysymys ETYJ:n roolista on
nähtävä osana laajempaa kokonaisuutta. Rotterdamissa ehdotettiinkin ETYJ-toimipisteen perustamista Brysseliin.
Parlamentaarinen yleiskokous on halunnut
tuoda aktiivisen panoksen keskusteluun turvallisuuspolitiikan uusista haasteista sekä eräiden jäädytettyjen kriisien ratkaisuun. Toistaiseksi lopullista ratkaisua kriiseihin ei ole saatu aikaan, mutta
yleiskokouksen toiminta on mahdollistanut laajapohjaisemman keskustelun. ETYJ:n operatiivinen toiminta on keskittynyt sinne, missä on
konflikteja tai konfliktien riskejä, eli käytännössä
ETYJ-alueen itäisiin osiin. Tämä on tosiasia, joka
herättää myös närkästystä. Viime vuosina huomio on ollut (myös yleiskokouksen taholta) Kaukasiassa, Keski-Aasiassa ja Välimeren alueella.
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen vaikutusmahdollisuudet riippuvat paljolti siitä, miten hyvin järjestön instituutioiden (ml. yleiskokous ja pysyvä neuvosto) välinen yhteistyö sujuu.
Tässä asiassa on saatu aikaan paljon myönteistä
viime vuosien aikana (mm. lisääntynyt vuoropuhelu, yleiskokouksen toimipisteen perustaminen
Wieniin ja yleiskokouksen presidentin osallistuminen pysyvän neuvoston kokouksiin). Yhteistyö yleiskokouksen ja ETYJ:n kenttätoimistojen
kanssa on ollut avointa ja rakentavaa. Samoin
vaalitarkkailuasioissa yleiskokouksella on hyvää
yhteistyötä ODIHR:n kanssa.
ETYJ:n edellisestä huippukokouksesta on kulunut yli neljä vuotta (Istanbulissa marraskuussa
1999). Uuden huippukokouksen ajankohdasta ei
ole sovittu. ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous on toiminnallaan osoittanut halunsa ja kykynsä olla rakentava osa ETYJ:n kokonaisorganisaatiota ja jatkanee samalla linjalla uuden vuonna
2004 valittavan presidentin johdolla.
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2
ETYJ:n kokonaisorganisaatio ja
parlamentaarisen yleiskokouksen
rakenne
ETYJ on monenvälisen diplomatian väline ja
laajin koko Euroopan turvallisuutta käsittelevä
kansainvälinen järjestö. Järjestön jäsenyyspohja
ulottuu Euroopan ulkopuolelle (USA ja Kanada)
ja on käytännössä muuttumaton (55 jäsenmaata).
Yhteistyö oman maantieteellisen alueen ulkopuolella tapahtuu kumppanuussopimusten pohjalta. ETYJ:n partnerimaita (Partners for Cooperation) on vuoden 2003 lopulla neljä: Japani (vuodesta 1992 lähtien), Korea (vuodesta 1994) ja Thaimaa (vuodesta 2000). Afganistan hyväksyttiin
huhtikuussa 2003 uudeksi partneriksi. Lisäksi
ETYJ:llä on eräiden Välimeren maiden kanssa
kumppanuussopimukset (Mediterranean Partners
for Cooperation).
ETYJ:n turvallisuuskäsite on laaja ja yhteistyötä korostava. Tarkastelun piiriin kuuluvat mm.
ennaltaehkäisevä diplomatia, asevalvonta, luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet, ihmisoikeudet, vaalitarkkailu sekä taloudellinen ja ympäristön turvallisuus.
Hallitustenvälistä toimintaa johtaa vuosittain
kokoontuva ministerineuvosto (Ministerial council) sekä ajoittain järjestettävä valtionpäämiesten
huippukokous (viimeksi Istanbulissa 1999). Ministerineuvoston toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajamaan ulkoasiainministeri. Vuonna 2003 ETYJ:n puheenjohtajamaana toimi Hollanti, joka järjesti vuoden ministerineuvoston kokouksen joulukuussa 2003
Maastrichtissa. Seuraava puheenjohtajamaa on
Bulgaria. Suomi hoitaa puheenjohtajuutta vuonna 2008.
Parlamentaarinen yleiskokous on hallinnollisesti itsenäinen elin, joka päättää omasta toiminnastaan sekä budjetistaan. Yleiskokouksen perussäännön 2. artiklan mukaan yleiskokous arvioi
ETYJ:n tavoitteiden toteutumista, keskustelee
ministerineuvostossa ja huippukokouksissa esille

tulevista asioista, pyrkii edistämään konfliktien
rauhanomaista ratkaisua ja ennalta ehkäisyä sekä
tukee jäsenmaiden demokraattisten instituutioiden asemaa.
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous on
neuvoa-antava toimielin, joka antaa suosituksia
ja käy vuoropuhelua ministerineuvoston kanssa.
Yleiskokous pyrkii edistämään ETYJ:n yleisiä
päämääriä erityisesti kolmella toimintamuodolla: keskustelemalla, antamalla suosituksia ministerineuvostolle sekä yleistä turvallisuutta ja vakautta edistävällä operatiivisella toiminnalla.
Operatiivinen toiminta jakautuu kolmeen osaan
(vaalitarkkailu, työryhmät ja kenttävierailut).
Yleiskokouksen päätöksiä tekevä toimielin on
täysistunto (Annual Session), puheenjohtajisto
(Bureau) ja pysyvä komitea (Standing Committee).
Toimintaa johtaa yleiskokouksen vuosittain valitsema presidentti/puhemies (President), jota
avustaa yhdeksän varapresidenttiä. Presidentin
kausi on yksi vuosi, ja hän voi tulla uudelleen
valituksi kerran. Käytännössä presidentit ovat
istuneet kaksi vuotta. Varapresidentit valitaan
kolmeksi vuodeksi siten, että vuosittain valitaan
kolme uutta varapresidenttiä.
Sääntömääräisten toimielinten lisäksi yleiskokouksen presidentti voi nimetä työryhmiä ja erityisedustajia. Lisäksi yleiskokous järjestää teemakonferensseja. Yleiskokouksen käytännön mukaan kaikkien maiden edustajat voivat osallistua
konferensseihin, vaikka aiheet on rajattu johonkin maantieteelliseen alueeseen.
Yleiskokouksen presidentti tai hänen nimeämänsä edustaja osallistuu lisäksi kutsusta ETYJ:n
ministerineuvoston, pysyvän neuvoston tai sen
muiden toimielinten järjestämiin kokouksiin.
Yleiskokouksen presidentti edustaa parlamentaarista yleiskokousta mm. ETYJ:n ministerineuvostossa ja vierailee jäsenmaissa tarkoituksena tehdä
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tunnetuksi yleiskokouksen toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yleiskokouksen ja ministerineuvoston välisen yhteydenpidon ja yhteistyön
tiivistäminen on ollut viime vuosina eräs päätavoite parlamentaarikoille.
Yleiskokous pitää säännöllistä yhteyttä myös
muihin kansainvälisiin järjestöihin, erityisesti
Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen sekä NATO-maiden yleiskokoukseen.
Vuonna 2003 presidentti Bruce George esiintyi
EN:n yleiskokouksen istunnossa tammikuussa ja
NATO-maiden parlamentaarikkokokouksessa
toukokuussa. Lisäksi järjestettiin ETYJ:n ja EN:n
puheenjohtajien yhteiskokous (3+3) helmikuus-

sa Haagissa. Marraskuussa 2003 yleiskokous järjesti ensimmäisen vierailun YK:n päämajaan
New Yorkiin.
Yleiskokouksen toiminnan rahoittamiseksi
peritään jäsenmaiden parlamenteilta maksuosuuksia. Yleiskokouksen 2003–2004 budjetin
loppusumma on 2 220 746 euroa ja Suomen
osuus siitä 2.05 % eli 45 525 euroa. Suurimmat
maksuosuudet ovat 9.1 % (mm. Ranska, Saksa,
Iso-Britannia ja USA) ja pienimmät 0.11 % (mm.
Armenia, Azerbaidzhan, Tajikistan, Turkmenistan ). Jäsenmaa, joka ei ole maksanut maksuosuuttaan määräaikaan mennessä, menettää väliaikaisesti äänioikeutensa.
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Suomi ETYJ:n parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnassa
Kertomusvuosi oli Suomessa vaalivuosi, ja
ETYJ:n Suomen valtuuskunnan kokoonpano
muuttui merkittävästi eduskuntavaalien myötä
maaliskuussa 2003.
Vuoden alussa ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan osallistui viime vaalikauden alussa valittu valtuuskunta puhemies Riitta
Uosukaisen (kok) johdolla. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimi Kimmo Kiljunen (sd);
valtuuskunnan muut varsinaiset jäsenet olivat
Liisa Hyssälä (k), Katja Syvärinen (vl), Gunnar
Jansson (r) ja Anni Sinnemäki (vihr). Valtuuskunnan varajäsenet olivat Saara Karhu (sd), Petri
Neittaanmäki (k), Mirja Ryynänen (k), Paula
Kokkonen (kok), Veijo Puhjo (vas) ja Leea Hiltunen (kd).
Kimmo Kiljunen jatkoi toista vuotta yleiskokouksen varapresidenttinä (hänet valittiin kolmivuotiskaudelle vuonna 2001) ja Paula Kokkonen
yleiskokouksen ensimmäisenä tasa-arvovaltuutettuna (Special Gender Representative) maaliskuun
vaaleihin saakka.
Maaliskuun eduskuntavaalien jälkeen eduskunta valitsi uuden valtuuskunnan, jonka toimikausi on siis koko vaalikausi (2003–2007). Valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa toukokuussa 2003 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
varapuhemies Ilkka Kanerva (kok) ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kimmo Kiljunen (sd). Valtuuskunnan muut varsinaiset jäsenet ovat Petri
Neittaanmäki ja Hannu Takkula (k) sekä Miapetra Kumpula (sd) ja Ville Itälä (kok). Valtuuskunnan varajäsenet ovat Eero Akaan-Penttilä (kok),
Mikko Elo (sd), Lasse Hautala (k), Saara Karhu
(sd), Jyrki Katainen (kok) ja Henrik Lax (r).

Valtuuskunta on edellisten vuosien tavoin pitänyt yhteyttä ulkoasiainministeriöön ja Suomen
ETYJ-edustustoon Wienissä. Suurlähettiläs Härkönen järjesti briefing-tilaisuuden valtuuskunnalle Wienissä helmikuussa 2003 sekä uudelle
ETYJ-valtuuskunnalle vastaavanlaisen tietoiskun
ennen kesätaukoa.
ETYJ:n yleiskokouksen apulaispääsihteeri
Pentti Väänänen oli valtuuskunnan vieraana Helsingissä kesäkuussa. Marraskuussa 2003 valtuuskunta järjesti yhdessä eduskunnan WEU-yleiskokouksen ja Pohjois-Atlantin liiton yleiskokouksen (NAA Assembly) Suomen edustajien kanssa
briefing-tilaisuuden ao. järjestöjen ajankohtaisesta tilanteesta.
Joulukuussa 2003 valtuuskunta tapasi ETYJ:n
Keski-Aasian erityislähettilään presidentti Martti
Ahtisaaren. Presidentti Martti Ahtisaari nimitettiin keväällä ETYJ:n puheenjohtajan Hollannin
ulkoministerin erityisedustajaksi Keski-Aasiassa
(Special Envoy).
Valtuuskunta on kertomusvuonna osallistunut yleiskokouksen kaikkiin sääntömääräisiin
kokouksiin sekä ottanut aktiivisesti osaa muuhun
toimintaan. Yleiskokouksen jäsenillä on myös
mahdollisuus osallistua pysyvän neuvoston järjestämiin erityistapahtumiin. Hannu Takkula
osallistui kesäkuussa 2003 antisemitismikonferenssiin Wienissä.
Valtuuskunta on kertomusvuonna pitänyt
yhdeksän kokousta.
Edellisten vuosien tapaan muutama toimittaja on seurannut pysyvän komitean ja yleiskokouksen istuntoa helmikuussa ja heinäkuussa.
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4
Parlamentaarisen yleiskokouksen
sääntömääräiset kokoukset vuonna 2003
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen varsinainen päätoiminta on vakiintunut kolmeen
osaan; (1) helmikuussa järjestettävään nk. talviistuntoon (Winter session) ETYJ:n “pääkaupungissa” Wienissä (pysyvä komitea ja kolmen komitean yhteisistunto), (2) vuoden pääistuntoon (Annual session) sekä (3) syksyllä järjestettävään pysyvän komitean kokoukseen, jonka yhteyteen on
tullut vuoden yksi nk. teemakonferenssi ja Välimeren foorumi.
Laajentunut kokouskalenteri mahdollistaa
nyt valtuuskunnan kaikkien jäsenten pitkäjänteisemmän osallistumisen ja perehtymisen ETYJ:n
parlamentaariseen toimintaan.

hen Andreas Kholin sekä varapuhemies Heinz
Fischerin kanssa.
Helmikuun pysyvän komitean päätehtävä on
päättää vuoden istunnon pääaiheesta sekä kuulla
raportteja yleiskokouksen toiminnasta edellisen
komiteakokouksen jälkeen. Pysyvällä komitealla
on päätösvalta samoissa asioissa kuin täysistunnolla, mutta pysyvässä komiteassa päätökset tehdään konsensus-minus-yksi periaatteella ja täysistunnossa enemmistöpäätöksellä.
Helmikuun kokouksen pääanti voidaan kiteyttää seuraavasti: hyväksyttiin Valko-Venäjän
valtuuskunnan valtakirjat, päätettiin vuoden
2003 istunnon teemasta (The Role of the OSCE in
the New Architecture of Europe) ja kuultiin raportit
yleiskokouksen työryhmien toiminnasta.
Valko-Venäjän osallistuminen yleiskokouksen toimintaan on ollut jäissä vuodesta 1997,
koska yleiskokous on hylännyt valtuuskunnan
valtakirjat (maa on kuitenkin ollut ETYJ:n ja
parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen koko kiistan ajan). Helmikuussa 2003 esitettiin uudelleen
valtakirjojen hylkäämistä, mutta ehdotus ei tällä
kerralla mennyt läpi, eli Valko-Venäjä palasi jälleen aktiivijäseneksi.
Yleiskokouksen ja ministerineuvoston välisen
yhteydenpidon ja yhteistyön tiivistäminen on
ollut viime vuosina eräs pääkysymyksistä. Vuoropuhelua käydään instituutioiden välillä vuoden
pääistunnon yhteydessä heinäkuussa ja nyt myös
kolmen komitean yhteisistunnon yhteydessä helmikuussa. Yhteisistunnossa kuultiin ETYJ:n puheenjohtajamaan Portugalin ulkoministerin,
pääsihteerin Jan Kubicin sekä ETYJ:n erityisvaltuutettujen (vähemmistövaltuutettu, media-valtuutettu, talousasiainvaltuutettu) katsaukset. Lisäksi keskusteltiin Irakin tilanteesta ja myönnettiin yleiskokouksen lehdistöpalkinto venäläiselle
toimittajalle Anna Politkovskayalle.
Yleiskokouksen mahdollisuudet vaikuttaa ja
seurata ministerineuvoston toimintaa ovat pai-

4.1 Pysyvä komitea ja
yhteisistunto
Pysyvä komitea on parlamentaarinen yleiskokous
suppeassa kokoonpanossa. Komitean kokouksiin osallistuvat kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajat sekä yleiskokouksen ja komiteoiden
puheenjohtajistot. Kokoonpanoa täydentää
yleiskokouksen varainhoitaja (Jerahmiel Grafstein, Kanada) sekä emeritus presidentti (eli edellinen presidentti Adrian Severin, Romania).
Vuoden ensimmäiseen pysyvän komitean kokoukseen helmikuussa on vuodesta 2002 yhdistetty yleiskokouksen komiteoiden yhteisistunto
(joint session). Kokoukset käyvät nimellä talviistunto.
Puhemies Riitta Uosukainen johti viimeisen
kerran yhdeksän vuoden toimikauden päätteeksi
Suomen ETYJ-valtuuskuntaa talvi-istunnossa
helmikuussa 2003. Valtuuskunnan muut jäsenet
olivat varapuheenjohtaja Kimmo Kiljunen sekä
Mirja Ryynänen, Paula Kokkonen ja Anni Sinnemäki.
Kokouksen ohella puhemies Riitta Uosukaisella oli tapaaminen Itävallan uuden puhemie-
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nottuneet kahteen asiaan: (1) yleiskokouksen
kommentit ETYJ:n budjettista ja sen myötä järjestön toiminnan painopistealueista sekä (2)
yleiskokouksen suositusten ja asiakirjojen käsittely ministerineuvostossa.
ETYJ:n ministerineuvosto hyväksyy yleensä
vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden
budjetti (OSCE Unified Budget). Budjetti kattaa
sihteeristön ja muiden ETYJ-instituutioiden menoja sekä kenttätoimistojen menot. Menojen jakauman myötä on mahdollista ainakin osittain
arvioida ETYJ-toimintojen painopistealueita.
Yleiskokouksella ei ole mitään muodollista oikeutta puuttua ETYJ:n ministerineuvoston budjettiin, mutta yleiskokous on omasta aloitteestaan saanut mahdollisuuden tutustua budjettiin
ja laatia siitä lausunnon. Yleiskokous keskusteli
vuoden 2003 budjetista helmikuussa 2003 ja laati
siitä lausunnon pysyvälle neuvostolle.
Helmikuussa puhemies Riitta Uosukainen esitti
yhdeksän vuoden toimikautensa päätteeksi viimeisen puheenvuoronsa ETYJ:n yleiskokoukselle. Hän korosti ETYJ:n laaja-alaisuutta: järjestöllä
on laaja jäsenyyspohja ja laajapohjainen lähestymistapa turvallisuuskysymyksiin. Hän otti myös
esille yleiskokouksen operatiivisen toiminnan
(työryhmät ja vaalitarkkailun), jotka muodostavat tärkeän täydentävän osan yleiskokouksen toiminnalle. Paula Kokkonen esitti raportin tasa-arvon tilasta ETYJ:ssä. Mirja Ryynänen ehdotti talouskomiteassa Itämeren ympäristöturvallisuuden ottamista asialistalle. Hän korosti, että laajan
turvallisuuden edistäjänä ETYJ:lle kuuluisi nostaa esille ympäristön turvallisuusriskejä. Kimmo
Kiljunen raportoi Moldova-työryhmän toiminnasta.
Pysyvän komitean kokoukseen Roomassa 10.
lokakuuta 2003 osallistuivat valtuuskunnan uusi
puheenjohtaja varapuhemies Ilkka Kanerva ja
yleiskokouksen varapresidentti Kimmo Kiljunen.
Kokouksessa saatiin uunituore vedos ETYJ:n
vuoden 2004 budjetista (OSCE Unified Budget),
josta käytiin alustava keskustelu. Sihteeristö valmisteli valtuuskuntien kommenttien pohjalta
yleiskokouksen kirjallisen lausunnon budjetista
pysyvälle neuvostolle. Osallistujat keskustelivat
myös alustavasti vuoden 2004 pääteeman aihepiiristä. Helmikuussa 2004 komitea valitsi vuoden 2004 teemaksi Yhteistyö ja kumppanuus:

uusien turvallisuusuhkien edessä (Cooperation
and Partnership: Coping with New Security Threats).

4.2 Yleiskokouksen 12. istunto
Rotterdamissa
Yleiskokouksen istunto (session) on vuoden päätapahtuma, ja se järjestettiin 5.–9. heinäkuuta
2003 Rotterdamissa ETYJ:n puheenjohtajamaassa Hollannissa. Suomen valtuuskuntaa johti varapuhemies Ilkka Kanerva; valtuuskunnan muut
jäsenet olivat varapuheenjohtaja Kimmo Kiljunen sekä kansanedustajat. Petri Neittaanmäki,
Hannu Takkula, Miapetra Kumpula ja Henrik
Lax.
Istunnossa käsitellään vuoden pääaihetta sekä
mahdollisia lisäaiheita (supplementary items). Vuoden aihe oli ETYJ:n rooli Euroopan arkkitehtuurissa (The Role of the OSCE in the New Architecture of
Europe), ja lisäaiheita oli jälleen runsaasti, tällä
kertaa 12. Yleiskokouksen loppuasiakirja (Rotterdam Declaration) koostuu kolmen komitean päätöslauselmista sekä 12 lisäaiheen päätöslauselmasta. Aiheita käsitellään komiteoissa ja päätökset tehdään täysistunnossa. Yleiskeskusteluun
osallistuivat mm. Ilkka Kanerva ja Kimmo Kiljunen.
Vuoden pääaiheet ovat yleensä olleet varsin
yleisluontoisia, mikä on mahdollistanut erilaisten näkökohtien esiintuomisen sekä raporteissa
että päätöslauselmissa. ETYJ:n roolista ja panoksesta kansainvälisellä järjestökentällä päättävät
ETYJ:n osallistujamaiden hallitukset (käytännössä ulkoministerit), jotka myös määrittelevät monien muiden järjestöjen toimintaa. Täten kysymys ETYJ:n roolista on nähtävä osana laajempaa
kokonaisuutta.
Yleiskokouksen kolme komiteaa on tarkastellut aihetta omista lähtökohdistaan. Kaikissa osissa on todettu tietty maantieteellinen epätasapaino järjestön operatiivisessa toiminnassa. Operatiivisesta toiminnasta yleiskokous on korostanut
kenttätoimintojen merkitystä ja asevarustelun
rajoittamiseen tähtäävää toimintaa. Poliittinen
komitea on ottanut esille tarpeen lisätä sekä yhteistyötä että joustavuutta järjestöjen välillä. Komitea on ehdottanut ETYJ:n toimipisteen perustamista Brysseliin. Komitean mielestä pitäisi panostaa enemmän edellä mainittujen toimintojen
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lisäksi ihmiskaupan torjumiseen, poliisitoimien
kehittämiseen sekä rajavalvonnan edistämiseen.
Kaikkia toimintoja varten on taattava riittävät
taloudelliset ja henkilöstöresurssit.
Talous-, ympäristö- ja teknologiakomitea toteaa, että integraatio ja globalisaatio ovat myös
kasvava haaste turvallisuudelle. Mahdollisuudet
siirtää nopeasti ja helposti tietoa, taitoa, työvoimaa ja tuotantoyksikköjä paikasta toiseen on
myönteinen asia, mutta siihen voi liittyä järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, rahanpesua
ja ihmiskauppaa. Kylmä sota lopetti poliittisen
kahtiajaon, ja nyt olisi tärkeätä huolehtia, että
maailmaan ei synny uudenlaista kahtiajakoa.
Lainsäätäjien asia on huolehtia yritysten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten) edellytyksistä toimia kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Kolmas komitea keskittyy demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiin, joihin yleiskokouksen
mielestä tarvitaan dynaamisempi ote ETYJ:ssä.
Ihmisoikeusloukkaukset ovat viime kädessä turvallisuusriski. Esim. järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja ihmiskauppaan liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Mm. Schengenin sopimuksen myötä ihmisten ja työvoiman liikkuvuus on
helpottunut ja on syntynyt uudenlaisia vähemmistöjä (new minorities). Samanaikaisesti on ollut
havaittavissa lisääntyvää muukalaisvihaa, syrjintää ja anti-semitismiä. Yleiskokous ehdottaa, että
perustettaisiin ETYJ:hin uusi ihmiskauppaa käsittelevä erityisvaltuutetun virka (Special representative in Human Trafficking) ja että ETYJ:n vähemmistövaltuutetun (High Commissioner on Minorities) toimenkuvaan lisättäisiin uusien vähemmistöjen aseman tarkkailu.
Yleiskokouksen lisäaiheista neljä liittyi
ETYJ:n toimintaan yleisellä tasolla. Päätöslauselma ETYJ:n roolista Euroopassa (1: The Role of the
OSCE Towards the Great Europe) on varsin yleisluontoinen. Siinä viitataan EU:n ja NATO:n
laajentumisprosessiin ja alueellisten yhteistyöjärjestöjen nousuun ja toivotaan, että EU uudessa
laajennetussa muodossa paremmin huomioisi
EU:n ulkopuolella olevat ETYJ-maat. Toisessa
lisäaiheessa (2: On Renewing the OSCE Partnership)
korostetaan ETYJ:n ja sen parlamentaarisen
yleiskokouksen tärkeää tehtävää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden
puolestapuhujana ja kehotetaan jäsenmaita pa-

nostamaan entistä enemmän, jotta ETYJ:n periaatteita kunnioitetaan kaikkialla ETYJ-alueella.
Italian aloitteessa ETYJ:n rauhanturvatoiminnasta (3: On OSCE Peacekeeping Operations) halutaan ETYJ:n kehittävän omaa rauhanturvatoimintaansa.
Kimmo Kiljusen aloite käsitteli ETYJ:n toimintojen seurantaa kansallisella tasolla (4: On the
Parliamentary Follow-up of OSCE Activities at National Level). Päätöslauselman teksti perustui tietoihin, joita oli saatu vastauksissa Suomen valtuuskunnan kyselyyn. Kysely lähetettiin kaikille
valtuuskunnille (55) ja vastauksia tuli 36.
Päätöslauselmassa kehotetaan jäsenmaita luomaan ETYJ-asioiden säännöllistä seurantaa sekä
kansallisissa parlamenteissa että parlamenttien ja
hallitusten välillä. Eräs tapa olisi ETYJ -valtuuskuntien vuosikertomusten käsittely parlamentissa (kuten Suomessa). Päätöslauselmassa kehotetaan edelleen kansallisia valtuuskuntia ylläpitämään säännöllisiä yhteyksiä hallituksen edustajien sekä kansalaisjärjestöjen kanssa ja järjestämään
ETYJ-aiheisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä kehotetaan hallituksia ottamaan mukaan
parlamentaarikkoja ETYJ:n huippu- ja ministerikokousten valtuuskuntiin ja laatimaan vuosiraportteja parlamentille ETYJ:n hallitustenvälisestä toiminnasta.
Valko-Venäjä-työryhmän aloitteesta hyväksyttiin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta
(5). Siinä viitataan myönteiseen kehitykseen (uuden ETYJ-toimiston avaaminen, ratkaisu ValkoVenäjän valtuuskunnan valtakirjakiistassa, uusi
yhteistyösopimus EU:n kanssa New Neighbours
Initiative of the EU) ja kehotetaan Valko-Venäjän
poliittista johtoa panemaan alulle uudistuksia.
Vaalilainsäädäntöä on uusittava ennen vuoden
2004 parlamenttivaaleja, parlamentin asemaa
vahvistettava, ay-liikkeen toimintaedellytyksiä
parannettava sekä medialainsäädäntöä ja median
toimintaedellytyksiä parannettava. Sosiaalinen,
poliittinen ja humanitaarinen tilanne maassa on
huonontunut, joten uudistuksia on kiirehdittävä.
Moldova-työryhmän ehdottamassa päätöslauselmassa (6) viitataan työhön uuden perustuslain
aikaansaamiseksi ja kehotetaan jatkamaan yhteistyötä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.
Siinä kehotetaan myös Moldovan viranomaisia
ja Tiraspolin edustajia jatkamaan säännöllisiä ta-
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paamisia ja vuoropuhelua. Yleiskokous vetoaa
Tiraspolin viranomaisiin yhteistyöhön Venäjän
sotilasjoukkojen ja aseiden poistamiseksi.
ETYJ:n tulisi jatkaa aktiivista rakentavaa osallistumista Transdniestrian kiistan ratkaisun aikaansaamiseksi. Päätöslauselmassa toistetaan myös
kiistaan liittyvät taloudelliset ongelmat. Järjestäytynyt rikollisuus sekä mm. ihmis-, huume- ja
asekauppa vaikuttavat talouden kehitykseen ja
muutenkin haitallisesti alueen kehityksen kannalta.
Ihmiskaupan torjuminen ja estäminen on
ETYJ:n painopistealueita, ja yleiskokous on
useaan otteeseen nostanut esille ihmiskaupan ja
erityisesti lastenkaupan ongelmat. Kaikenlainen
ihmiskauppa on loukkaus ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja kaikkia ETYJ:n periaatteita vastaan.
Ilmiö liittyy mm. taloudelliseen rikollisuuteen,
korruptioon ja prostituutioon. Yleiskokouksen
aihetta koskeva päätöslauselma (8 : Combating
Trafficking and Exploitation of Children) sisältää
vetoomuksen jäsenmaille torjua ilmiötä eri lainsäädännöllisin, oikeudellisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Päätöslauselmassa antisemitismin torjumiseksi (USA:n aloite) (9 : Combating Anti-Semitism in
the 21st Century) tuomitaan antisemitismin kaikki
ilmenemismuodot ja kehotetaan jäsenmaita eri
tavoin torjumaan ja taistelemaan ilmiötä vastaan.
Guantanamon tukikohdassa vangittuina olevien vankien asema (10: On the Prisoners detained
by the US at Guantanamo Base) tuli esille omassa
päätöslauselmassa (Tanskan aloite). Päätöslauselmassa yleiskokous vetoaa Yhdysvaltoihin, jotta
vangit saisivat oikeudellista apua ja saatettaisiin
tuomioistuimen (competent tribunal) eteen. Yleiskokous vetoaa lisäksi alaikäisten vangittujen puolesta sekä kuolemanrangaistuksen poistamiseksi.
Erimielisyydet lähinnä Yhdysvaltain ja Euroopan maiden välillä kansainvälisestä rikostuo-

mioistuimesta (11: On the International Criminal
Court) ovat olleet esillä eri kansainvälisillä foorumeilla ja myös yleiskokouksessa (Ruotsin aloite).
Tekstissä vedotaan jäsenmaihin tuomioistuimen
toiminnan puolesta.
ETYJ harjoittaa yhteistyötä ei-jäsenmaiden
kanssa kahdenlaisen mallin mukaan. Nk. partnerimaita on neljä, joista uusin vuoden 2003 huhtikuusta alkaen Afganistan. Yhdysvaltain ehdottamassa lisäaiheessa toivotetaan Afganistan tervetulleeksi ETYJ:n uutena partnerimaana (12: On
Welcoming Afganistan as a New Partner for Cooperation).
Välimerenmaiden yhteistyökumppaneita on
kuusi (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Marokko,
Tunisia). Rotterdamissa hyväksytyssä päätöslauselmassa (12) (On Mediterranean Partners for
Cooperation) tuetaan yhteistyöprosessia ja kehotetaan ao. maita sitoutumaan ETYJ:n periaatteisiin ja noudattamaan niitä.

4.3 Puheenjohtajisto
Yleiskokouksen puheenjohtajistoon (Bureau)
kuuluu presidentin lisäksi yhdeksän varapresidenttiä (ml. Kimmo Kiljunen Suomesta). Puheenjohtajisto on kokoontunut huhtikuussa laajennetussa kokoonpanossa (Enlarged Bureau), heinäkuussa Rotterdamissa sekä joulukuussa
Maastrichtissa ETYJ:n ministerineuvoston yhteydessä.
Lisäksi puheenjohtajisto suoritti presidentti
Bruce Georgen johdolla vierailun Yhdistyneisiin
kansakuntiin New Yorkiin 6.- 9. marraskuuta 2003.
Varapresidentti Kiljunen osallistui New Yorkin
vierailuun. Vierailun aikana keskusteltiin YK:n
reformista ja yhteistyömahdollisuuksista ETYJ:n
kanssa.
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5
Teemakonferenssit
Varsinaisten sääntömääräisten kokousten lisäksi
yleiskokous on vuonna 2003 järjestänyt neljä
ylimääräistä nk. teemakonferenssia, joista kaksi
käsitteli maantieteellisiä alueita (Keski-Aasia ja
Välimeri).
ETYJ:n ministerikokouksessa Portossa joulukuussa 2002 hyväksyttiin päätös, joka velvoittaa
laatimaan talous- ja ympäristöulottuvuuden strategian ETYJ:lle. Yleiskokouksen vuoden ensimmäinen teemakonferenssi liittyi yleiskokouksen
talous-, ympäristö- ja teknologiakomitean toimialaan.
ETYJ:lle on ominaista laaja turvallisuuskäsite,
jonka mukaan tunnustetaan yhteys turvallisuuden, demokratian ja vaurauden välillä. Istanbulin
huippukokouksen peruskirjassa (1999) todetaan
mm., että taloudellisten ongelmien kärjistyminen ja ympäristön pilaantuminen aiheuttavat
vakavia seurauksia turvallisuudelle. Osanottajavaltioita rohkaistaan jatkamaan talousuudistusprosessia ja ponnistuksia ETYJ:n kaikilla alueilla
myös taistellakseen korruptiota vastaan ja edistääkseen oikeusvaltioperiaatetta.
Ensimmäinen II komitean toimialaa käsittelevä teemakonferenssi järjestettiin vuonna 1997
Monacossa ja toinen vuonna 1999 Nantes’ssa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen kolmas talousaiheinen teemakonferenssi järjestettiin 14.–
16.5.2003 Bernissä (Conference on promoting small
and mediumsized entreprises). Konferenssiin osallistui yli 80 parlamentaarikkoa 30 jäsenmaasta;
Suomesta Petri Neittaanmäki (k).
Isäntämaan puolelta konferenssiin osallistuivat Sveitsin ulkoministeri Micheline Calmy-Rey
ja puolustusministeri Samuel Schmid sekä Sveitsin kansallisneuvoston puhemies Yves Christen
ja neuvoston presidentti Gian-Reto Plattner.
Konferenssin päätteeksi hyväksyttiin loppuasiakirja (Final Declaration), jossa korostetaan mm.
lainsäädännön ja muun säännöstön merkitystä
pienille ja keskisuurille yrityksille sekä verotus- ja
ympäristönäkökohtien huomioonottamista.

Keski-Aasia foorumia oli valmisteltu jo pitkään ja se toteutui lopulta Kazakhstanin pääkaupungissa Almatyssa kesäkuussa 2003 (TransAsian Parliamentary Forum: The Trans-Asian Dimension of the OSCE: A Vital Security Link).
Konferenssi järjestettiin yhteistyössä YK:n kehitysyhteistyöohjelman (UNDP) ja Kazakhstanin parlamentin kanssa. Konferenssiin osallistui
90 parlamentaarikkoa 30 maasta, ml. ETYJ:n
partnerimaat Korea ja Japani sekä Egypti. Kazahstanin korkein poliittinen johto oli myös paikalla, mm. presidentti Nursultan Nazarbayev,
senaatin ja edustajahuoneen puhemiehet Oralbai Abdykarimov ja Zharmarkhan Tuyakbai, ulkoministeri Kasymzhomart Tokaev ja talousministeri Kairat Kelimbetov.
Kaikki viisi Keski-Aasian maata (Kazakhstan,
Kirgisia, Tajikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan)
ovat ETYJ:n jäseniä, ja niissä toimii ETYJ:n kenttämissiot. Mailla on suuret luonnonvarat, tärkeä
strateginen asema mutta myös suuret hallinnolliset ja poliittiset ongelmat, jotka hidastavat poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.
Keski-Aasia oli yksi ETYJ:n puheenjohtajamaan Hollannin painopistealueista, ja tästä oli
osoituksena, että puheenjohtajamaa Hollanti nimesi presidentti Martti Ahtisaaren puheenjohtajan erityislähettilääksi Keski-Aasiassa. Presidentti
Ahtisaaren mandaatti jatkuu vuonna 2004 Bulgarian puheenjohtajakaudella.
Vuoden kolmas ja neljäs teemakonferenssi pidettiin lokakuussa 2003 Roomassa pysyvän komitean kokouksen yhteydessä.
Jo kolmantena vuonna peräkkäin yleiskokous
on järjestänyt pysyvän komitean yhteyteen teemakonferenssin, ja kokonaisuudesta näyttää
muodostuneen nk. syyskokoukset.
Italian valtuuskunnan aloitteesta järjestetty
konferenssi uskonnonvapaudesta (Conference on
Religious Freedom). Kyseessä oli ensimmäinen
erityisesti uskonnonvapauteen keskittynyt konferenssi ja luonteeltaan keskustelufoorumi, jon-
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ka päätteeksi ei hyväksytty mitään loppuasiakirjaa.
Konferenssiin osallistui kansallisten ETYJ-valtuuskuntien edustajia sekä edustajia mm. Islamin
maailmanjärjestön parlamentaarisesta liitosta
(Parliamentary Union of the Organisation of the Islamic Conference) sekä ETYJ:n Välimeren partnerimaista (mm. Algeria, Israel, Jordania ja Tunisia).
Suomesta kokoukseen osallistui Petri Neittaanmäki.
Kokouksessa kuultiin asiantuntija-alustuksia
ja käytiin keskustelua uskonnonvapauden asemasta ja merkityksestä eri jäsenmaissa. Keskusteluissa sivuttiin myös Lähi-idän sekä Kyproksen
ongelmaa.
Konferenssin päätteeksi oli järjestetty audienssi paavi Johannes Paavalin II:n luona Vatikaaniin.
Yleiskokouksen Välimeren maiden valtuuskunnat ovat pitkään pyrkineet tiivistämään yhteistyötä Välimeren maiden kysymysten ja ongelmien parissa. Yleiskokouksen puitteissa ei toimi
virallista Välimeren maiden ryhmää, sillä pysyvä
komitea päätti kokouksessaan lokakuussa 2002
Madridissa torjua ehdotuksen perustaa alueellisia ryhmiä. Pysyvä komitea kuitenkin antoi täyden tukensa ehdotukselle ottaa erikseen esille
kysymykset Välimeren maiden foorumin puitteissa,

johon kaikki yleiskokouksen valtuuskunnat voivat osallistua. Ranskan valtuuskunnan puheenjohtaja Michel Voisin on edelleen yleiskokouksen presidentin Välimeren erityisedustaja.
Yleiskokouksen ensimmäinen Välimeren
maiden foorumi (Mediterranean Forum) järjestettiin täten 11. lokakuuta 2003 Roomassa. Suomesta foorumiin osallistui Petri Neittaanmäki. Foorumiin osallistui yleiskokouksen jäsenmaiden
edustajien lisäksi edustajia Välimeren eteläisten
maiden parlamenteista (Algeria, Israel, Jordania
ja Tunisia).
Välimeri on tärkeä ja luonnollinen alueellinen
yhteistyökenttä Euroopan eteläisille valtioille.
EU:n laajentumisen myötä yhteistyötä Välimeren maiden parlamenttien välillä on kehitetty
myös muissa kansainvälisissä järjestöissä, ja ehdotus Välimeren maiden parlamentaarisen yleiskokouksen (Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, EMPA) perustamisesta on edennyt loppusuoralle.
Suomen kannalta lienee tärkeätä seurata Välimeren alueellisen yhteistyön kehittymistä ja
mahdollista institutionalisoitumista, sillä yhteistyömuotojen kehittyminen vaikuttaa EU:n sisällä ja asettaa lisähaasteita pohjoisen Euroopan
yhteistyön kehittämiselle.
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6
Parlamentaarisen yleiskokouksen
operatiivinen toiminta
Yleiskokouksen operatiiviseen toimintaan kuuluu työryhmien toiminta, kenttävierailut, vaalitarkkailut sekä presidentin erityisedustajien toiminta. Vuonna 2003 ei perustettu uusia työryhmiä, vaan vanhat ovat jatkaneet alkuperäisen
mandaatin pohjalta, ja näköpiirissä ei ole ao.
kriisien ratkaisua lähiaikoina.

missio (Joint Constitutional Committee) aloitti vihdoin työskentelynsä. Komission työskentely perustuu maaliskuussa 2003 allekirjoitettuun pöytäkirjaan, jonka mukaan komission tulee laatia
ehdotus perustuslaista kuudessa kuukaudessa.
Tavoitteena on laatia perustuslaki, jonka mukaan
Moldovasta tulee liittovaltio ja jonka puitteissa
voidaan määritellä Transdniestrian asema. Perustuslakiluonnoksen valmistuttua seuraisi yleinen
kansalaiskeskustelu ja mahdollisesti muutoksia
tekstiin. Keväällä 2004 on määrä järjestää kansanäänestys uudesta perustuslaista ja helmikuussa
2005 parlamenttivaalit.
Yleiskokouksen työryhmän panos prosessiin
vuonna 2003 on ollut kaksi seminaaria ja heinäkuussa hyväksytty perustuslakiprosessia tukeva
päätöslauselma. Jo pitkään suunniteltu federalismiseminaari toteutui toukokuussa 2003 Chisinaussa eli perustuslakikomission aloitettua työskentelynsä. Edellinen seminaari oli järjestetty
Suomessa toukokuussa 2001. Seminaariin vuonna 2003 osallistuivat kaikki prosessiin osallistuvat
tahot Moldovasta mm. parlamentin ja uuden
perustuslakikomission edustajia sekä Moldovan
pääneuvottelija Vasili Sova. Transdniestrian
puolelta osallistui korkeimman neuvoston edustajia varapuhemies E.V. Shevchukin johdolla ja
Transdniestrian hallinnon edustajia. Lisäksi läsnä oli edustajia Venäjän ja Ukrainan parlamenteista, ETYJ:n Moldova kenttätoimiston edustajia sekä Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston edustajia.
Seminaarin ensimmäisenä päivänä kokoonnuttiin Chisinaussa ja toisena päivänä Tiraspolissa. Seminaarin eräs tavoite oli saada saman keskustelupöydän ääreen kaikkien osapuolten edustajat, ja tässä onnistuttiin. Seminaarissa kuultiin
asiantuntijaesityksiä eurooppalaisista liittovaltiomalleista sekä keskusteltiin eri ratkaisumalleista
Moldovan kannalta. Kiljunen korosti seminaarin
loppupuheenvuorossaan kolmea seikkaa: tukea

6.1 Moldova-työryhmä
Yleiskokouksen Moldova-työryhmä perustettiin
vuonna 2000 myötävaikuttamaan Transdniestrian alueen oikeudellisen aseman määrittelemiseen yhtenäisen Moldovan tasavallan puitteessa.
Yleiskokous haluaa antaa oman panoksensa
ETYJ:n pyrkimyksille löytää ratkaisu jo vuosikausia jatkuneeseen jäädytettyyn kriisiin.
Työryhmän taustasta ja aikaisemmasta toiminnasta on kerrottu aikaisemmissa toimintakertomuksissa. Työryhmää on perustamisesta alkaen johtanut Kimmo Kiljunen. Sen muut jäsenet
vuonna 2003 olivat Jerafmiel Grafstein (Kanada),
Kazys Bobelis (Liettua), Roberto Battelli (Slovenia), Tone Tingsgård (Ruotsi), Guglielmo Castagnetti (Italia) ja Ann-Marie Lizin (Belgia). Työryhmä on toiminut läheisessä yhteistyössä
ETYJ:n Moldovan kenttätoimiston kanssa, jota
johtaa suurlähettiläs William Hill.
Vuoden 2003 lopulla Transdniestrian oikeudellisen aseman määritteleminen on edelleen
auki eikä ETYJ:n Istanbulin huippukokouksessa
(v. 1999) sovittu Venäjän sotilasjoukkojen vetäytyminen ole kokonaisuudessaan toteutunut. Ratkaisun ajankohta on epävarma, sillä siihen vaikuttavat paitsi Moldovan sisäpoliittiset ratkaisut
myös eräiden muiden maiden (mm. Ukrainan ja
Venäjän) kannanotot.
Transdniestrian oikeudellisen aseman määritteleminen on nyt kytketty uuden perustuslain
valmisteluun. Huhtikuussa 2003 perustuslakiko-
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perustuslakiprosessille, kansainvälisen yhteisön
tukea uudistuksille sekä tukea jälleenrakennukselle kun ratkaisu on saavutettu.
Federalismiseminaarin toinen osa järjestettiin
29. ja 30. syyskuuta 2003 Chisinaussa. Seminaarissa keskusteltiin toistamiseen asiantuntija-alustusten pohjalta eri federaatiomalleista. Seminaarin yhteydessä Kimmo Kiljusella oli tapaamiset
mm. Transdniestrian korkeimman neuvoston
puheenjohtajien Grigorii Marakutsan ja Valerii
Litskain sekä johtajan Smirnoffin kanssa. Työryhmä suunnittelee seuraavaksi vierailua kevättalvella 2004.
Työryhmä ehdotti, että Moldovan valtuuskunnassa mm. Rotterdamin istunnossa olisi
Transdniestrian alueen edustajia, mutta tähän
Moldovan parlamentti ei suostunut.
Edellisten vuosien tavoin työryhmä valmisteli
päätöslauselmatekstin Rotterdamin istunnossa,
ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmä jatkaa työskentelyään vuonna
2004.

tä olleet vapaat ja demokraattiset. Ongelmat johtuivat ensin siitä, että maassa toimi kaksi parlamenttia (ETYJ:n tunnustama neuvostoajalta periytyvä parlamentti sekä presidentti Lukashenkon vuonna 1999 nimeämä parlamentti). Vuonna 2000 Valko-Venäjällä pidettiin parlamenttivaalit, mutta kansainvälisen arvion mukaan
nämä vaalit eivät täyttäneet vapaiden ja demokraattisten vaalien ehtoja. Valko-Venäjän parlamentin valtuuskunnan osallistumisesta yleiskokouksen toimintaan on jouduttu äänestämään
vuodesta 1999 lähtien.
Helmikuussa 2003 pysyvä komitea kuitenkin
hyväksyi Valko-Venäjän valtuuskunnan paluun
yleiskokouksen toimintaan. Vahvin peruste päätökselle oli ETYJ:n toimipisteen toiminnan jatkuminen Minskissä uuden mandaatin pohjalta
ja yhteistyön tiivistämisen myötä toiveet myötävaikuttaa mm. vaalilainsäädännön uudistamiseen tulevia, vuoden 2004 parlamenttivaaleja silmälläpitäen. Uuden päätökseen mukaan ETYJ
on nyt läsnä Minskissä uudella nimikkeellä
(OSCE Office in Minsk). Toimisto avattiin helmikuussa 2003.
Demokratian tila Valko-Venäjällä ei ole tyydyttävä, ja kansainvälisen yhteisön suhtautuminen Valko-Venäjään on kriittinen. Maan valtiolliset elimet eivät toimi demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Kansalaisten oikeuksia sorretaan eikä lehdistö voi toimia vapaasti. Presidentti
Lukashenkon johtamistapa ja suhtautuminen
mm. ETYJ:n läsnäoloon on ongelmallinen. Toisaalta ei haluta eristää maata eurooppalaisesta
yhteistyöstä ja halutaan tukea maan demokraattisia voimia ja kansalaisjärjestöjä. Edelliset parlamenttivaalit järjestettiin vuonna 2000, ja seuraavat vaalit ovat tulossa vuonna 2004.
Vuoden 2004 parlamenttivaaleja silmällä pitäen kansainväliset järjestöt (mm. ETYJ ja EN) ovat
vuonna 2003 halunneet lisätä yhteydenpitoa ja
sitä kautta mahdollisuuksia vaikuttaa mm. uudistusten aikaansaamiseen, joiden myötä maahan
saataisiin demokraattisempi parlamentti. Osana
tätä prosessia yleiskokouksen pysyvä komitea
kokouksessaan helmikuussa 2003 ei enää hylännyt Valko-Venäjän valtuuskunnan valtakirjoja.
Työryhmä on vuonna 2003 vieraillut kahdesti
Minskissä (5.–7.2. sekä 25.–28.5.) ja raportoinut
havainnoistaan yleiskokoukselle. Vierailulla työryhmä on tavannut parlamentin ja hallituksen

6.2 Valko-Venäjä-työryhmä
Valko-Venäjän ETYJ-valtuuskunnan valtakirjat
yleiskokouksessa hylättiin ensimmäisen kerran
vuonna 1997, ja maan edustautuminen yleiskokouksessa oli jäissä helmikuuhun 2003 asti.
Yleiskokouksen ad hoc Valko-Venäjä-työryhmä perustettiin vuonna 1998 ja toimii Uta Zapfin
(Saksa) johdolla. Työryhmän muut jäsenet ovat
Ihor Ostach (Ukraina), Urban Ahlin (Ruotsi),
lordi Ponsonby (Iso-Britannia), Helena Demakova (Latvia) ja Gábor Hárs (Unkari). Työryhmän
tehtävät eivät liity edellä mainittuun valtakirjakiistaan, mutta kiista on luonnollisesti vaikuttanut työryhmän toimintaedellytyksiin.
Työryhmän tehtävä on myötävaikuttaa parannuksiin vaalilainsäädännössä, parlamentin aseman vahvistamiseen, lehdistön vapauteen sekä
oppositiopoliitikkojen vainon lakkauttamiseen.
Puutteet vaalilainsäädännössä voitiin havaita
Valko-Venäjän kunnallisvaaleissa, jotka toimitettiin maaliskuussa 2003.
Valtakirjakiista liittyi Valko-Venäjän parlamentin vaaleihin vuosina 1997 ja 2000. ValkoVenäjän parlamenttivaalit eivät kansainvälisten
tarkkailijoiden ja ETYJ:n yleiskokouksen mieles-
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edustajia sekä opposition, kansalaisjärjestöjen ja
lehdistön edustajia ja diplomaattikunnan jäseniä.
Toukokuussa valtuuskunta kävi myös Minskin
ulkopuolella Gomelissa, jossa keskusteltiin mm.
paikallishallinnon tilasta (kunnallisvaalit oli järjestetty maaliskuussa 2003) sekä Tshernobylin
ydinvoimalaonnettomuuden jälkivaikutuksista.
Valko-Venäjän valtuuskunta osallistui ensimmäistä kertaa moneen vuoteen täysin oikeuksin
vuoden pääistuntoon heinäkuussa Rotterdamissa. Työryhmä järjesti istunnon yhteydessä pyöreän pöydän keskustelun, mutta valkovenäläiset
eivät suostuneet osallistumaan kokoukseen.
Rotterdamissa hyväksyttiin kuitenkin ValkoVenäjää käsittelevä päätöslauselma. Siinä todetaan tyytyväisyydellä ETYJ:n läsnäolon jatko
mutta arvostellaan myös selkeästi uudistusten
puuttumista. Huomiota kiinnitetään erityisesti
vaaleihin liittyviin puutteisiin. Vaalilainsäädäntöä ja -järjestelmää on uudistettava ja ETYJ:n
vaalitarkkailijoita lähetettävä vaaleihin. Parlamentin ja hallituksen väliset suhteet on tarkistettava, kadonneiden henkilöiden kohtalo on selvitettävä, ammattijärjestöjen toimintaedellytyksiä
turvattava ja oppositioedustajien syrjiminen lopetettava. Päätöslauselmassa todetaan myös
puutteet medialainsäädännössä ja lehdistön vapaudessa ja julistetaan lopuksi tuki kaikille demokraattisille voimille Valko-Venäjällä.
Valko-Venäjä valmistautuu nyt vuoden 2004
parlamenttivaaleihin. Kansainvälinen yhteisö on
useissa yhteyksissä tarjonnut asiantuntija-apua
vaalivalmisteluissa (mm. lainsäädännön uudistamisessa). Tähän saakka kansainvälisen yhteisön
arvostelu ei juurikaan ole vaikuttanut presidentti
Lukashenkon toimintaan. Nähtäväksi jää, mitkä
sisäiset ja/tai ulkoiset tekijät tehoavat Euroopan
vähiten demokraattisen maan johtoon.

(USA), Barbara Haering (Sveitsi), Algan Hacaloglu (Turkki) ja Edourd Vorobiev (Venäjä).
Poliittinen tilanne Georgiassa vuonna 2003 ei
ole tuonut edistystä Abhasian tai muiden alueiden kriisiin, ja vuoden lopulla tapahtui muutoksia maan korkeimmassa poliittisessa johdossa.
Georgiassa järjestettiin marraskuussa 2003parlamenttivaalit, jotka johtivat presidentin eroamiseen ja uusien ennenaikaisiin presidentinvaaleihin tammikuussa 2004 ja parlamenttivaaleihin
maaliskuussa 2004. Kansainvälinen yhteisö, ml.
ETYJ, on ilmaissut täyden tukensa Georgialle ja
tukee mm. vaalien järjestämistä. Georgian uudella poliittisella johdolla on läheiset suhteet
ETYJ:n yleiskokoukseen. Parlamentin puhemies
Nino Burdjanadze on yleiskokouksen varapresidentti ja toimi maan virkaatekevänä presidenttinä tammikuun presidentinvaaleihin saakka.
Työryhmän mandaatti on edelleen voimassa,
ja jatkotoimista sovittaneen uuden parlamentin
kanssa maaliskuun parlamenttivaalien jälkeen.

6.4 Avoimuustyöryhmä
Vuonna 2001 perustettiin työryhmä pohtimaan
miten yleiskokouksen ja ministerineuvoston suhteita voitaisiin kehittää ja vuoropuhelua tiivistää
sekä yleiskokouksen asemaa vahvistaa ETYJ:n
organisaatiossa. Työryhmää (Ad hoc Working
Group on Transparency and Accountability) johtaa
edelleen Steny Hoyer (USA) ja varapuheenjohtajina toimivat Barbara Haering (Sveitsi) ja Maria
Eduarda Azevedo (Portugali). Työryhmän muut
jäsenet ovat Urban Ahlin (Ruotsi), Pia Larsen
(Tanska), Roberto Batelli (Slovenia), Pieter De
Crem (Belgia) sekä presidentti Bruce George ja
varainhoitaja Jerry Grafstein (Kanada) ex officio
jäseninä.
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
ETYJ:n ministerineuvoston kanssa on ollut viime vuosina keskeinen aihe yleiskokoukselle.
Yleiskokous on korostanut tarvetta saada enemmän tietoa pysyvän neuvoston toiminnasta, päätöksistä ja keskusteluista sekä tarvetta käydä todellista keskustelua niistä kysymyksistä, joita
yleiskokous on omissa päätöslauselmissaan nostanut esille. Yleiskokouksella on kaksi välinettä
käytettävissään: työryhmä sekä yleiskokouksen

6.3 Abhasia-työryhmä
Vuonna 2001 perustetun Abhasia-työryhmän
tehtävänä on myötävaikuttaa Abhasian jäädytetyn kriisin ratkaisuun (vrt. aikaisemmat kertomukset). Työryhmän puheenjohtaja Tone Tingsgård vieraili toukokuussa 2003 Georgiassa, mutta
työryhmä ei ole vuonna 2003 edistynyt työssään.
Työryhmän muut jäsenet olivat Paula Kokkonen (maaliskuuhun saakka), Alcee Hastings
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toimipiste Wienissä suurlähettiläs Andreas Nothellen (Saksa) johdolla.
Yleiskokouksen ja ministerineuvoston suhteissa on tapahtunut edistystä viime vuosina.
Yleiskokouksen jäsenillä on nyt mahdollisuus
keskustella ministerineuvoston edustajien sekä
erityisvaltuutettujen kanssa kolme kertaa vuodessa (helmikuussa, heinäkuussa sekä lokakuussa) ja
vaihtaa mielipiteitä ETYJ:n toiminnasta yleensä.
Lisäksi yleiskokous keskustelee ja kommentoi
ETYJ:n budjettia.
Suurlähettiläs Andreas Nothelle esitti raportin omista havainnoistaan asiasta yleiskokouksen
puheenjohtajistolle
marraskuussa
2003
Maastrichtissa. Myönteistä kehitystä on tapahtunut, ja instituutioiden välinen jännite on selvästi
vähentynyt. Tiedonvälitys on parantunut, mutta
Nothellella on ollut mahdollisuus osallistua ainoastaan eräisiin pysyvän neuvoston kokouksista. Erityisedustajan läsnäolo ministerineuvoston
eri kokouksissa edellyttää konsensusta, ja on ollut
havaittavissa, että vastustusta on edelleen eräiden
suurten jäsenmaiden taholta. Yleiskokous on
esittänyt kahdesti kirjallisesti huomionsa ETYJ:n
budjetista.
Työryhmän mielestä pysyvä komitea ei kuitenkaan vielä anna riittävää huomiota yleiskokouksen päätöslauselmille eikä niistä saada rakentavaa palautetta. Työryhmä jatkaa työskentelyä
vuonna 2004.

ja valtuuskunnat saavat nimetä edustajia. Kohdemaassa vaalitarkkailijoille järjestetään tapaamisia
ja tiedotustilaisuuksia vaalipäivää edeltävinä päivinä. Varsinaisena vaalipäivänä kansanedustajat
seuraavat vaalien toimitusta ja äänten laskentaa
eri puolilla maata ja laativat näkemänsä ja kokemansa perusteella lausunnon. Parlamentaarikkojen vaalitarkkailut kestävät täten 4–5 päivää.
ETYJ:n demokratiakysymyksiin erikoistunut alajärjestö ODIHR (Office for Democratic Institutions
and Human Rights) lähettää lisäksi pitkäaikaisia
vaalitarkkailijoita, jotka seuraavat tilannetta
muutama viikko ennen vaalipäivää.
Vuonna 2003 yleiskokous kokosi valtuuskunnat viittä vaalia varten, joista kolme Kaukasiassa:
parlamenttivaalit Armeniassa 25. toukokuuta
2003, Georgiassa 2. marraskuuta 2003, Venäjällä
7. joulukuuta 2003 ja Serbiassa 28. joulukuuta
2003 sekä presidentinvaalit Azerbaidzanissa lokakuussa 2003. Kaikista edellä mainituista vaalitarkkailuista on julkaista ETYJ:n ja EN:n yleiskokousten sekä ODIHR:n yhteiset julkilausumat
(Statement of Preliminary Findings and Conclusions).
Armeniassa toimitettiin 25. toukokuuta 2003
parlamenttivaalit sekä kansanäänestys perustuslakimuutosehdotuksista. Kansainväliset tarkkailijat eivät kuitenkaan seuranneet kansanäänestyksen toimitusta. Kyseessä oli itsenäisen Armenian
tasavallan neljännet parlamenttivaalit ja ensimmäiset vaalit Euroopan neuvostoon liittymisen
jälkeen. Vaalitarkkailijoiden yleinen arvio parlamenttivaaleista on suunnilleen sama kuin neljä
vuotta sitten: parannusta on tapahtunut, mutta
vakavia puutteita ja epäkohtia esiintyy edelleen
(epäselvyyksiä ääntenlaskennassa ja vaalilautakuntien toiminnassa, puuttuminen äänestystilanteeseen mm. asevelvollisten kohdalla, tarkkailijoiden työn häiritsemistä). Vaalien toimitus ei
vastannut kansainvälisiä standardeja useissa kohdin.
Azerbaidzhanissa järjestettiin presidentinvaalit
lokakuussa 2003. Yleiskokouksen valtuuskuntaa
johti varapresidentti Giovanni Kessler (Italia) ja
siihen kuului 17 parlamentaarikoita kahdeksasta
maasta, ml. Hannu Takkula Suomesta. Kansainvälisten vaalitarkkailijoiden arvio vaalien toimittamisesta Azerbaidzhanissa on ollut myös aikaisemmin kriittinen. Kiista edellisten parlamenttivaalien tuloksista marraskuussa 2001 johti vaalien uusimiseen eräillä alueilla.

6.5 Vaalitarkkailu
Yleiskokouksen vaalitarkkailu perustuu käsitykseen, jonka mukaan vapaat vaalit ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntajärjestelmää.
Jäsenmaiden velvollisuus järjestää säännöllisesti
vapaat vaalit on kirjattu ETYJ:n peruskirjoihin.
Vaalitarkkailun merkitys korostunut sitä mukaa kun on voitu todeta, että demokratian tila
(ml. vaalijärjestelmä) monissa maissa muodollisista lainsäädäntöuudistuksista huolimatta ei ole
parantunut toivotulla tavalla ja vauhdilla. Vaalien toimittaminen demokratian periaatteiden
mukaisesti on yksi, joskaan ei ainoa, mittari demokratian tilasta.
Yleiskokous lähettää vaalitarkkailuvaltuuskuntia ao. maan kutsusta. Yleiskokouksen presidentti nimeää valtuuskunnalle puheenjohtajan,
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Vuoden 2003 marraskuun presidentinvaalit
käytiin uuden perustuslain ja uuden vaalilain
pohjalta mutta lopputulos ei vieläkään ollut tyydyttävä. Ulkopuoliset tarkkailijat luonnehtivat
poliittista ilmapiiriä ennen vaaleja dynaamiseksi:
hallitus- ja oppositiopuolueiden välinen taistelu
oli kovaa. Presidenttiehdokkaita oli kahdeksan,
joiden joukossa presidentin poika Ilham Alyiev.
Tarkkailijoiden arvostelu kohdistui erityisesti
vaalitoimikuntien toimintaan, ääntenlaskentaan
ja median kohteluun. Äänestysten teknisessä valmisteluissa ja vaalikampanjoinnissa ei havaittu
suurempia epäkohtia. Myönteisenä seikkana todettiin, että oli runsaasti ehdokkaita (kahdeksan),
joilla oli mahdollisuus kritisoida myös julkisesti
viranomaisten toimintaa.
Presidentinvaalit ovat erityisen tärkeät vaalit
Azerbaidzhanissa sillä presidentin asema on äärimmäisen vahva ja valtaa on käytetty voimakkaasti; eräiden arvioiden liian vahva presidentti
on este todellisen demokratian toteutumiselle.
Myönteisenä asiana todettiin uuden vaalilain
käyttöönotto, jossa oli huomioitu ainakin osittain kansainvälisten asiantuntijoiden suositukset. Vaalien voittaja oli entisen presidentin poika
Ilham Alyiev, joka sai 77 % annetuista äänistä.
Georgian parlamenttivaaleista 2. marraskuuta
2003 oli itsenäisen Georgian neljännet vaalit ja
niistä muodostui kohtalovaalit maan poliittisen
johdon kannalta. ETYJ:n yleiskokouksen vaalitarkkailijavaltuuskuntaa johti presidentti Bruce
George.
Jo ennen vaaleja äänestäjien luottamus vaalijärjestelmään oli heikko kaikilla ehdokkailla ei
ollut tasapuolista mahdollisuutta tuoda esille
kantaansa ja äänestystoimituksessa esiintyi viivästelyä ja ääntenlaskennassa epäkohtia ym.
Äänestys toimitettiin uuden vaalilain mukaan,
johon on tehty viimeiset korjaukset vain muutama kuukausi ennen vaaleja. Asiantuntijoiden
mukaan vaalilaissa on edelleen vakavia puutteita.
Vaalien lopputulos ja epäilykset vilpistä ja
väärinkäytöstä johtivat levottomuuksiin ja lopulta vaalitulosten mitätöimiseen ja 23. marraskuuta
2003 presidentti Shevardnazen eroon. Virkaatekevä presidentti, entisen parlamentin puhemies
Nino Burdjanadze ilmoitti uusien presidentinvaalien järjestämisestä 4. tammikuuta 2004, ja
myöhemmin sovittiin uusien parlamenttivaalien

järjestämisestä 28. maaliskuuta 2004. Georgian
johto on vedonnut kansainväliseen yhteisöön,
ml. ETYJ, saadakseen apua uusien vaalien järjestämiseksi. Suomen hallitus päätti joulukuussa
tukea vaalien järjestämistä myöntämällä 300 000
euron avustuksen ETYJ:n hallinnoimaan rahastoon. Vuosi 2004 tulee olemaan merkittävä Georgian demokratian kannalta, ja toivon mukaan
alueen jäädytettyihin kriiseihin, ml. Abhasian
kriisi, saadaan ratkaisu.
Yleisesti voidaan todeta, että demokratian tila
Kaukasiassa on heikko. Vanhan poliittisen toimintakulttuurin muuttamiseksi tarvitaan uudistusten lisäksi uutta ajattelutapaa, uusi poliittinen
toimintakulttuuri ja tulevien poliittisten johtajien kouluttamista. Uudistukset tuskin onnistuvat täysin, ellei niiden toteuttaminen myös ole
poliittisesti ja taloudellisesti kannattavaa.
Yleiskokouksen vuoden 2003 laajin vaalitarkkailuoperaatio oli parlamenttivaalit Venäjällä 7.
joulukuuta. Suomesta vaalitarkkailuun osallistuivat Petri Neittaanmäki Moskovassa ja Henrik Lax
Pietarissa.
Venäjän duuman sääntömääräiset vaalit järjestettiin 7. joulukuuta 2003 muutama kuukausi
ennen Venäjän presidentinvaaleja maaliskuussa
2004. Vaalien läheisyydellä oli poliittinen merkitys ja todennäköisesti vaikutuskin tulokseen.
Kansainvälisten vaalitarkkailijoiden arvio duuman vaaleista oli äärimmäisen kriittinen. Raportti herätti vilkasta keskustelua sekä Venäjällä että
ETYJ:n sisällä.
Raportissa todetaan, että vaalit eivät noudattaneet vapaiden demokraattisten vaalien standardeja ja kyseenalaistavat Venäjän tahtoa kehittyä
kohti eurooppalaista demokratiaa. Toisaalta vaalit toimitettiin teknisesti tyydyttävästi ja voimassa olevan vaalilainsäädännön mukaisesti ja vaalilautakunnat toimivat tehokkaasti ja avoimesti,
mutta toisaalta valtiollisen koneiston ja median
toiminta presidentin puolueen Yhtenäisen Venäjän eduksi ei antanut edellytyksiä käydä tasapuolista vaalikampanjaa. Tarkkailijoiden kritiikki
kohdistui mm. median yksipuoliseen raportointiin, paikallishallinnon virkamiesten toimintaan
Yhtenäinen Venäjä -puolueen eduksi, valtion television yksipuoliseen uutisointiin sekä paikoittain poliisin puuttumiseen kampanjointiin ja äänestäjien painostamiseen. Äänestystilanteissa havaittiin epäkohtia ja äänestyssalaisuus kärsi. Kui-
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tenkin tarkkailijat huomasivat enemmän ongelmia ääntenlaskennassa kuin varsinaisissa äänestystilanteissa.
Äänestysvilkkaus jäi alhaiseksi ( 55.75 %) ,
mikä oli monien mielestä osoitus äänestäjien
turhautumisesta poliittiseen toimintaan yleensä.
Vuoden viimeinen vaalitarkkailutehtävä oli
parlamenttivaalit Serbiassa 28. joulukuuta 2003.
Valtuuskuntaa johti Ihor Ostash (Ukraina) ja
siihen osallistui 14 parlamentaarikkoa.
Serbia ja Montenegron liittotasavalta (entinen
Jugoslavian liittotasavalta) koostuu kahdesta tasavallasta Serbian tasavallasta (johon kuuluu
myös Kosovo) ja Montenegron tasavallasta. Slobodan Milosevic syöstiin vallasta vuonna 2000,
jonka jälkeen syksyllä järjestettiin liittotasavallan
presidentinvaalit sekä liittotasavallan parlamentin kahden kamarin edustajanvaalit. Liittotasavallan tason lisäksi on järjestetty vastaavat vaalit
osavaltiotasolla. Mainittujen tahojen kokemus
vaaleista on viime vuosien aikana ollut huono.
Demokratian periaatteet eivät vielä ole juurtuneet Serbian poliittiseen elämään.
Vuoden 2002 lopulla järjestettiin presidentinvaalit Serbiassa, mutta vielä marraskuussa 2003
vaalitulosta presidentinvaaleissa ei saatu aikaiseksi liian alhaisen äänestysosallistumisen takia.
Edelliset parlamenttivaalit järjestettiin Serbiassa
joulukuussa 2000. Kolme vuotta myöhemmin
joulukuussa 2003 parlamentin puhemies päätti
ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämisestä
28. joulukuuta 2003, siis vuotta ennen toimikauden päättymistä.
Kansainvälisillä tarkkailijoilla oli sekä myönteisiä että kriittisiä huomioita. Vaalit toimitettiin
yleisesti ottaen kansainvälisten standardien mukaisesti, mutta ehdokasasettelussa ja yleisessä
poliittisessa ilmapiirissä esiintyi huolestuttavia
piirteitä. Vaalilakiin tarvittaisiin edelleen parannuksia. Vuoden 2000 vaalilakiin ei tehty kansainvälisten asiantuntijoiden ehdottamia muutoksia.
Ehdotetut muutokset liittyivät mm. ehdokasasetteluun, äänestäjäluettelojen kokoamiseen, äänioikeuden rajoittamiseen ainoastaan Serbiassa
asuviin kansalaisiin sekä puolueiden oikeuteen
poistaa valitulta ehdokkaalta parlamenttipaikka.
Joulukuun vaaleissa neljällä ehdokaslistalla oli
sotarikoksista epäiltyjä ehdokkaita. Vaalikampanjoinnissa oli havaittavissa nationalistisia piirteitä ja kirkon edustajien puuttumista.

Yleinen arvio oli, että vaikka vaalit toimitettiinkin yleisten demokraattisten määräysten mukaisesti, uuden hallituksen muodostaminen vaalitulosten pohjalta voi osoittautua hankalaksi.

6.6 Kenttävierailut
Istanbulin huippukokouksen peruskirjassa
(1999) on kirjattu ETYJ:n halu tehostaa poliittista vuoropuhelua osallistujavaltioiden välillä lisäämällä ETYJ:n välineiden käyttöä. Eräs näistä
välineistä on kenttätoimistot (field missions).
ETYJ:n kenttätoimistot ovat pysyvän neuvoston
operatiivisen toiminnan kulmakiviä. Kenttätoimistoja perustetaan ministerineuvoston konsensus-minus-yksi päätöksellä yleensä kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kenttätoimistojen mandaatit neuvotellaan erikseen, ja niiden uusiminen
vaatii myös konsensuspäätöstä. Koska kenttätoimistojen perustamisen syynä on poikkeusolot
tai puutteita demokratian tilassa ao. maassa, niihin on suhtauduttu vaihtelevasti eri maissa.
ETYJ-maita voisi sen perusteella jakaa kahteen
ryhmään: maihin, joissa on kenttätoimisto ja
joissa vallitsee jonkinlainen demokratiavaje, sekä
maihin, joissa ei ole kenttätoimistoa.
Vuonna 2003 ETYJ:llä oli 15 kenttätoimistoa
(Albania, Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Valko-Venäjä, Kazakhstan, Kirgisia, Kroatia, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan ja Valko-Venäjä sekä Kosovo). Useissa edellä
mainituissa maissa toimii lisäksi YK:n erityisjärjestöjen toimistoja (esim. UNDP).
Venäjän vastustuksen takia ETYJ:n Tshetshenian toimisto lakkautettiin vuoden 2002 lopulla.
Valko-Venäjän kohdalla saatiin vaikean prosessin päätteeksi uusi mandaatti ETYJ:lle uudella
nimikkeellä (OSCE Office in Minsk).
Parlamentaarisella yleiskokouksella on yhteyksiä kenttätoimistoihin lähinnä kahdella tavalla: toisaalta yleiskokouksen ad hoc työryhmät
toimivat läheisessä yhteistyössä kenttätoimistojen kanssa, ja toisaalta yleiskokous on vuodesta
2000 järjestänyt tutustumisvierailuja kenttätoimistoihin.
Vuonna 2003 kenttävierailuja tehtiin kolme:
Kroatiaan, Albaniaan ja Makedoniaan. Eduskuntavaalien takia Suomesta osallistuttiin ainoastaan
Kroatian vierailuun.
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Vierailuun Kroatiaan osallistui 19 kansanedustajaa 12 maasta Rita Süssmuthin (Saksa) johdolla. Suomesta oli mukana Mirja Ryynänen (k).
Vierailun aikana valtuuskunta tapasi ETYJ:n
edustajien lisäksi maan poliittista johtoa (parlamentin puhemies, Kroatian ETYJ-valtuuskunta,
hallituksen jäseniä) sekä kansalaisjärjestöjen ja
lehdistön edustajia. Valtuuskunta vieraili lisäksi
pakolaisleireillä Sisak-Moslavinassa.
Kenttävierailu Albaniaan järjestettiin 24.–26.
maaliskuuta 2003 Roberto Battellin (Slovenia)
johdolla. Vierailuun osallistui seitsemän kansanedustajaa viidestä maasta. Tiranassa valtuuskunta
tapasi Albanian parlamentin puhemiehen Servet
Pellumbin, pääministeri Fatos Nanon, ulkoministeri Ilir Metan sekä diplomaattikunnan edustajia. Vierailuohjelmaan kuului myös keskustelu
ETYJ:n Tiranan kenttätoimiston päällikön
Osmo Lipposen kanssa.
Ruotsin valtuuskunnan puheenjohtaja Tone
Tingsgård johti kenttävierailua Makedoniaan 7.–
9. huhtikuuta 2003. Ohjelma koostui tapaamisista samojen tahojen kanssa kuin edellä mainituissa kenttävierailuissa. Keskusteluissa tuli esille
mm. yhteistyö EU:n ja NATO:n kanssa ja laaja
lainsäädännön uudistusprosessi.

tajan tehtäviin. Vuonna 2001 presidentti Severin
nimitti Michel Voisinin (Ranska) yleiskokouksen
Välimeren maiden erityisedustajaksi. Helmikuussa 2002 Paula Kokkonen nimettiin erityisedustajaksi tasa-arvoasioissa ja kesällä 2002
Göran Lennmarker (Ruotsi) perehtymään Vuoristo-Karabahin problematiikkaan. Lennmarker ei
ole vielä raportoinut toiminnastaan yleiskokoukselle.
Välimeren maiden erityisedustajan Michel Voisinin panos on liittynyt syksyn Välimeren maiden
foorumin valmisteluihin.
Paula Kokkonen esitti ensimmäisen katsauksen
tasa-arvon tilanteesta ETYJ:ssä pysyvälle komitealle helmikuussa 2003. Maaliskuun eduskuntavaalien myötä Suomi menetti paikan, ja tehtävää
hoiti väliaikaisesti vuoden istunnon isäntämaan
Hollannin valtuuskunnan puheenjohtaja. Rotterdamissa presidentti George nimitti Tone Tinsgårdin (Ruotsi) tehtävään. Tingsgård valittiin
myös yleiskokouksen varapresidentiksi ja hän on
täten puheenjohtajiston jäsen. Sihteeristön tasaarvoasioista vastuussa oleva yksikkö (Gender Unit)
jakoi yleiskokoukselle kolmannen version katsauksesta tasa-arvon toteutumisesta ETYJ:n jäsenmaissa ja eri toimielimissä (OSCE Gender Balance
Report).

6.7 Yleiskokouksen
erityisedustajat
Yleiskokouksen presidentti on kolmasti nimittänyt yleiskokouksen jäseniä nk. erityisedus-
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ETYJ:N PARLAMENTAARISEN YLEISKOKOUKSEN SUOMEN
VALTUUSKUNTA VUODEN 2003 MAALISKUUN
EDUSKUNTAVAALEIHIN SAAKKA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

puhemies Riitta UOSUKAINEN (kok)
Kimmo KILJUNEN (sd)
Liisa HYSSÄLÄ (k)
Gunnar JANSSON (r)
Anni SINNEMÄKI (vihr)
Katja SYVÄRINEN (vl)

Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Saara KARHU (sd)
Petri NEITTAANMÄKI (k)
Mirja RYYNÄNEN (k)
Paula KOKKONEN (kok)
Leea HILTUNEN (kd)
Veijo PUHJO (vl)

Vuoden 2003 valitun eduskunnan nimeämä valtuuskunta vaalikaudelle
2003–2007
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

varapuhemies Ilkka KANERVA (kok)
Kimmo KILJUNEN (sd)
Hannu TAKKULA (k)
Petri NEITTAANMÄKI (k)
Miapetra KUMPULA (sd)
Ville ITÄLÄ (kok)

Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Lasse HAUTALA (k)
Mikko ELO (sd)
Saara KARHU (sd)
Eero AKAAN-PENTTILÄ (kok)
Jyrki KATAINEN (kok)
Henrik LAX (r)
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ETYJ:N JÄSENVALTIOT

Alankomaat
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaidzhan
Belgia
Bosnia - Hertsegovina
Bulgaria
Espanja
Georgia
Irlanti
Islanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Kanada
Kazakstan
Kirgisia
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Makedonia
Malta
Moldova
Monaco
Norja
Portugali
Puola
Pyhä istuin
Ranska
Romania

Ruotsi
Saksa
San Marino
Serbia ja Montenegro
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tadzhikistan
Tanska
Tshekin tasavalta
Turkki
Turkmenistan
Ukraina
Unkari
Uzbekistan
Valkovenäjä
Venäjä
Viro
Yhdysvallat
Yhteistyökumppanit
Afganistan
Japani
Korea
Thaimaa
Välimeren alueen yhteistyökumppanit
Algeria
Egypti
Israel
Marokko
Tunisia
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ETYJ:N KOKONAISORGANISAATIO

STRUCTURES AND INSTITUTIONS
Summit
Periodic meeting of OSCE Heads
of State or Government

Line of responsiiblity
Provides support

Ministerial Council
Annual meeting of Foreign Ministers
(except in years with Summit)

Senior Council

Permanent Council

Forum for Security Co-operation

Periodic high-level meeting of Political Directors
and annual Economic Forum

Regular body for political consultation
and decision-making (meets weekly in Vienna)

Regular body for arms control
and CSBMs (meets weekly in Vienna)

OSCE
Parliamentary Assembly

Chairman-in-Office (CiO)

Copenhagen

The Netherlands (2003)

Troika
(Portugal, the Netherlands and Bulgaria)

Personal
Representatives
of the CiO

Office for
Democratic
Institutions and
Human Rights

OSCE Representative
on Freedom of the
Media

Secretary General
Vienna

High Commissioner
on National Minorities
The Hague

Vienna

Warsaw

OSCE Secretariat
Secretariat
OSCE
Vienna

Prague Office
Office
Prague

OSCE missions and other field activities
OSCE missions in:
■ Bosnia and Herzegovina
■ Croatia
■ Georgia
■ Kosovo
■ Moldova
■ Serbia and Montenegro

OSCE Offices in:
■ Baku
■ Minsk
■ Yerevan
OSCE Centres in:
■ Almaty
■ Ashgabad
■ Bishkek

■
■
■
■
■
■

Dushanbe
Tashkent
OSCE Presence in Albania
OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje
OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
The Personal Representative of the CiO
on the Conflict Dealt with by the OSCE
Minsk Conference

High-Level Planning Group
Preparing for an OSCE Peacekeeping Force for Nagorno-Karabakh

OSCE Assistance in Implementation of Bilateral Agreements
■
■

The OSCE Representative in the Russian-Latvian Joint Commission on Military Pensioners
The OSCE Representative to the Estonian Government Commission on Military Pensioners

OSCE related bodies
Court of Conciliation
and Arbitration
Geneva

Joint Consultative Group
Promotes implementation of CFE Treaty,
meets regularly in Vienna
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Open Skies Consultative Commission
Promotes implementation of Open Skies
Treaty, meets regularly in Vienna
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ETYJ:N PARLAMENTAARISEN YLEISKOKOUKSEN ORGANISAATIO

Decision-Making Structures, International Secretariat & Meeting Cycle
Assembly

President

The Parliamentary Assembly of the Organzation for Security and Co-operation in Europe is composed of 317 parliamentarians from the parliaments of the participating states.
The Assembly convenes each July at the Annual Session
and each February at the Winter Meeting. The Annual Session adopts a Final Declaration and various Resolutions and
elects the Assembly Ofﬁcers. Decision-making at the Annual
Session is by majority vote.

Elected by the Assembly for a one-year term, renewable
once, to preside over the meetings of the Assembly.
Acts as the highest representative of the Assembly.
The President participates in OSCE Ministerial Council
Meetings, Summits and Ministerial Troika Meetings.
The President may appoint Special Representatives
on areas of particular interest to assist or act on his or
her behalf.

Standing Committee

Bureau

Secretary General

Consists of 55 heads of national
delegations and members of the
Expanded Bureau. The Standing
Committee, which functions by
consensus less one, prepares the
work of the Assembly and approves
the budget. Only heads of delegations vote, although the nine VicePresidents and the Treasurer along
with the President are also members of the Standing Committee.

Consists of the President, the nine
Vice-Presidents and the Treasurer.
The Bureau is responsible for ensuring
that the decisions of the Standing
Committee are carried out. Decisionmaking by majority vote. When the
Bureau is joined by the Ofﬁcers of
the General Committees it becomes
the Expanded Bureau. The immediate
past President is also an ex-ofﬁcio
non-voting member of the Bureau.

Is appointed by the Standing
Committee by consensus-less-one,
on proposal of the Bureau, for a ﬁveyear term, renewable by a majority
vote of the Standing Committee.
The Secretary General manages
the affairs of the Assembly on a
day-to-day basis and is responsible
for the International Secretariat
and ﬁnancial management, in
conjunction with the Treasurer.

Committees

International Secretariat

General Committees

Under the direction of the Secretary General and two Deputy
Secretaries General, the International Secretariat organizes the
Annual Session of the Assembly as well as the Winter Meeting,
meetings of the Standing Committee, the Bureau and the
Expanded Bureau. It also serves as a central communications
link between the OSCE parliamentary delegations, other OSCE
Institutions and the Assembly. The Secretariat provides support
to the President, the Bureau, the Ofﬁcers of the three General
Committees and the ad hoc Committees. The Staff of the
Secretariat also organize special missions and visits, as well
as election observation projects. Senior staff participate in
meetings of the OSCE Permanent Council and the Ministerial
Troika and frequently represent the Assembly at other meetings
and forums. The International Secretariat, consists of fourteen
permanent staff members and eight Research Assitants. The
OSCE Parliamentary Assembly Headquarters, provided by the
Danish Parliament, is located in Copenhagen and functions
as an international diplomatic mission. In February 2003 an
OSCE PA Liason Ofﬁce was also established in Vienna.

The Three General Committees are: the General
Committe on Political Affairs and Security (First
Committee), the General Committee on Economic
Affairs, Science Technology and Environment (Second
Committee) and the General Committee on Democracy,
Human Rights and Humanitarian Questions (Third
Committee). Committee members are appointed by
national delegations. A Chair, Vice-Chair and Rapporteur
are elected by the members of each Committee. The
General Committees meet during the Annual Session
and the Winter Meeting. At meetings during the Annual
Session decision-making takes place by majority vote.

Ad Hoc Committees
Ad Hoc Committees are established by the Standing
Committee, which also approves their mandate and
provides for their composition.

Jan

Feb

Mar

April

Winter Meeting
Exp. Bureau
Standing Committee

May

June

July

Annual Session
Standing Committee
Bureau

Aug

Sept

Oct

Fall Conference
Standing Committee

Nov

Dec

Bureau

For further information, please contact Jan Jooren, Press Counsellor of the OSCE PA
E-mail: jan@oscepa.dk • tel: +45 33 37 80 40 • fax: +45 33 37 80 30 • Printed January 2003
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ETYJ:N PARLAMENTAARISEN YLEISKOKOUKSEN
JA KOMITEOIDEN PUHEENJOHTAJISTOT

ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen istuntokausi alkaa heinäkuussa pidettävässä istunnossa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuuhun.
Seuraavassa on luettelo yleiskokouksen toimihenkilöistä vuoden 2003 heinäkuusta alkaen.

Talous-, tiede-, teknologia- ja ympäristökomitea
(II komitea)
Puheenjohtaja Benjamin Cardin (USA)
Varapuheenjohtaja Monika Griefahn (Saksa)
Raportoija Leonid Ivanchenko (Venäjä)

Yleiskokouksen puheenjohtajisto

Ihmisoikeus-, demokratia komitea (III komitea)
Puheenjohtaja Elena Mizulina (Venäjä)
Varapuheenjohtaja Svend Robinson (Kanada)
Raportoija
Nebahat Albayrak (Alankomaat)

Presidentti Bruce George (Iso-Britannia)
Varapresidentit:
Alcee Hastings (USA) 2004
Kimmo Kiljunen (Suomi) 2004
Giovanni Kessler (Italia) 2004

Yleiskokouksen työryhmät ja erityisedustajat
Moldova-työryhmä Committee on Moldova)
Puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (Suomi)

Ihor Ostach (Ukraina) 2005
Gert Weisskirchen (Saksa) 2005
Barbara Haering (Sveitsi) 2005

Valko-Venäjä-työryhmä (Ad hoc Committee on
Belarus)
Puheenjohtaja Uta Zapf (Saksa)

Nino Burdjanadze (Georgia) 2006
Nevzat Yalcintas (Turkki) 2006
Tone Tingsgård (Ruotsi) 2006

Abhasia-työryhmä (Ad hoc Committee on Abhazia)
Puheenjohtaja Tone Tingsgård (Ruotsi)

Rahastonhoitaja Jerahmiel Grafstein (Kanada)
Presidentti emeritus (edellinen presidentti)
Adrian Severin

Yleiskokouksen Välimerenmaiden erityisedustaja
(Special Representative on the Mediterranean)
Puheenjohtaja Michel Voisin (Ranska)

Yleiskokouksen komiteoiden puheenjohtajistot

Yleiskokouksen tasa-arvovaltuutettu (Special Representative on Gender Issues)
Paula Kokkonen / Tone Tingsgård heinäkuusta
alkaen

Poliittinen ja turvallisuuskomitea (I komitea)
Puheenjohtaja Göran Lennmarker (Ruotsi)
Varapuheenjohtaja Panagiotis Kammenos
(Kreikka)
Raportoija Clifford Lincoln (Kanada)

Yleiskokouksen Vuoristo-Karabahin erityisedustaja
(Special Representative on the Nagorno Karabah)
Göran Lennmarker (Ruotsi)
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ETYJ:N PARLAMENTAARISEN YLEISKOKOUKSEN VUONNA 2003
HYVÄKSYMÄT ASIAKIRJAT

ROTTERDAM
DECLARATION
OF THE
OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY
AND
RESOLUTIONS ADOPTED
DURING THE TWELFTH ANNUAL
SESSION

ROTTERDAM, 5 TO 9 JULY 2003
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PREAMBLE
We, Parliamentarians of the OSCE participating States, have met in annual session in
Rotterdam on 5–9 July 2003 as the Parliamentary dimension of the OSCE to assess
developments and challenges relating to security and co-operation in Europe, in particular
the role of the OSCE in the new architecture of Europe, and we offer the following views to the
OSCE Ministers.
We wish every success to the next OSCE Ministerial Conference in Maastricht in December
and bring to its attention the following declaration and recommendations.

THE ROLE OF THE OSCE IN THE NEW ARCHITECTURE OF EUROPE
CHAPTER I
POLITICAL AFFAIRS AND SECURITY
The OSCE Parliamentary Assembly:
1.

Reaffirming the positive role of the OSCE in the new security architecture of Europe,

2.

Noting the importance of further developing and reforming the OSCE’s field activity,

3.

Pointing to the pivotal role of the OSCE, as a regional security organization under
Chapter VIII of the United Nations Charter, in safeguarding and upholding universal
principles of international law enshrined in the Charter,

4.

Recalling that long-standing international problems in the OSCE area constitute a
permanent threat to security and stability in the OSCE region and, by extension, to
international peace and security,

5.

Welcoming in this respect the commitment of the OSCE, reaffirmed in the Porto
Ministerial Declaration, to intensify efforts to resolve persistent conflicts in the OSCE
area that threaten observance of the OSCE principles and have an impact on peace
and stability,

6.

Reiterating calls in the OSCE Parliamentary Assembly Paris (2001) and Berlin (2002)
Declarations for increased inter-institutional co-operation with the UN, EU, NATO, CE
and CIS, based on the Platform for Co-operative Security,

7.

Reaffirming the importance of close inter-institutional co-operation at both headquarters and field level,

8.

Noting that the real strength of the OSCE lies in its capacity to respond to security
threats and challenges and its strong field presence,

9.

Stressing the real strength of the OSCE also as a forum to encourage governments to
take actions necessary to implement the OSCE commitments freely undertaken from
the Helsinki Final Act to the present,
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10.

Reaffirming the constructive and positive role played by OSCE Missions in helping
their host states fulfil their OSCE commitments,

11.

Keeping in mind that efficiency in achieving objectives should be the primary consideration for all organizations when undertaking projects,

The OSCE Parliamentary Assembly:
12.

Stresses the importance of co-ordination between international organizations and of
avoiding wasteful duplication by focusing attention on those areas in which each
organization has comparative advantages;

13.

Emphasizes that the OSCE, with its comprehensive security approach, has particular
competence to support nation-building and to empower populations to participate
actively in the democratization process;

14.

Welcomes the increasing co-operation between the major security organizations in the
OSCE area on the basis of the Platform for Co-operative Security;

15.

Encourages the strengthening of transatlantic co-operation;

16.

Welcomes the proposed opening of an OSCE Liaison Office in Brussels to improve coordination with international organizations;

17.

Recognizes that the security architecture of Europe is constantly undergoing development; emphasizes the need for flexibility in the division of labour between international
organizations, and specifically the need to demonstrate a willingness to cede projects
to other, more suitable, organizations; and believes that, at the same time, project
funds of other organizations could, where appropriate, be used by the OSCE’s strong
field missions;

18.

Declares itself in favour of developing relations and co-operation of the OSCE with the
Mediterranean and Asian Partners for Co-operation and other neighbouring countries,
with a view to promoting OSCE values, achievements and methods;

19.

Calls upon the OSCE to stand firm by its fundamental principles and norms, set out in
the Helsinki Final Act and subsequent documents, as the guiding principles of its
overall contribution towards shaping the new European security architecture;

20.

Emphasizes the importance of universal and equal application of OSCE principles and
commitments;

21.

Calls upon OSCE institutions to strive for a greater geographical balance in their work;

22.

Encourages continued focus by the OSCE on issues of common interest to all
participating States, and applauds the Netherlands OSCE Chairmanship’s focus on
trafficking;
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23.

Notes the opportunities for the OSCE to address the common interest all participating
States have in preventing the spread of weapons of mass destruction and their means
of delivery, and to prohibit the illicit sales of conventional weapons, including small
arms and light weapons, in violation of United Nations resolutions, in particular by
encouraging and vigorously reviewing compliance with the decisions on non-proliferation and arms transfers taken by the OSCE Ministerial Councils in Prague in 1992 and
Porto in 2002 and at the Budapest Summit in 1994;

24.

Urges all OSCE participating States to reconsider calls for zero real budget growth in
the Organization;

25.

Calls upon the OSCE to ensure a transparent and balanced budget;

26.

Stresses that providing OSCE Field Missions with adequate funding and high-quality
staff is necessary for upholding the credibility of the Organization;

27.

Welcomes the current efforts of the OSCE to give the field missions greater budget
responsibility and budgetary independence;

28.

Highly recommends that the OSCE Permanent Council be requested to consult the
OSCE Parliamentary Assembly prior to making a decision to terminate any OSCE field
office and that, in this connection, the President of the OSCE Parliamentary Assembly
be afforded sufficient time for him to despatch a delegation of the OSCE Parliamentary
Assembly to the country concerned to assess the situation and report back to the
President;

29.

Reiterates appeals in the OSCE PA Bucharest Declaration (2000) for the OSCE to
reduce reliance on seconded personnel;

30.

Expresses concern at the geographical imbalance which results from the secondment
system, in that it relies on the ability of individual participating States to bear the costs
for international staff members;

31.

Welcomes the domestic capacity-building which results from international staff positions being assumed by local officials;

32.

Suggests that the OSCE focus its work in South-Eastern Europe on the areas of
governance and capacity-building;

33.

Welcomes the increasing focus by the OSCE on policing matters, and applauds the
establishment of the Strategic Police Matters Unit as a useful co-ordinating body;

34.

Urges that, in line with any future requirements, appropriate capacities in the area of
border management/border security be built up at the OSCE Secretariat through the
creation of a corresponding work unit.
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CHAPTER II
ECONOMIC AFFAIRS, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
35.

Noting that, as it enters the twenty-first century, Western Europe is achieving integration and the creation of a space conducive to the constructive interaction of nation
States in pursuit of common objectives and interests,

36.

Greatly valuing the efforts of States to achieve further integration into European and
Euro-Atlantic structures and to strengthen security, stability and democracy,

37.

Recognizing that the primary responsibility for political and economic progress lies with
the authorities and inhabitants of the regions, welcoming in that connection the
improvement of good neighbourly relations and the deepening of regional co-operation, and emphasizing the need for further intensification of efforts to ensure that
progress becomes irreversible and continues for the purpose of achieving common
goals through the observance of mutual commitments and shared values,

38.

Being fully aware that an opportunity is being created for a great single market offering
the possibility of scientific and technical co-operation and the free movement of goods,
capital, services and persons, all of which is becoming an additional source of growth
and greater economic effectiveness, is being created,

39.

Noting that the economic and currency union on the basis of which the euro was
introduced as a new common currency as from January 1999 marks a qualitatively new
frontier in the process of further integration,

40.

Emphasizing that Western Europe has firmly taken its place in the world economy as
a major integration centre interacting with the world economy and exerting a considerable effect on the conditions of international trade,

41.

Stressing that the further enhancement of the Economic and Environmental Dimension of the OSCE, as an integral part of its comprehensive security approach,
constitutes an essential prerequisite for the OSCE’s substantial contribution to the new
European Security Architecture,

42.

Highlighting the substantial role of the OSCE in further promoting the regional and
subregional co-operation framework to address economic and environmental threats
to security in the OSCE region, and highlighting the significant input of the OSCE
Parliamentary Assembly Subregional Economic Co-operation Conferences to this
end,

43.

Emphasizing that within the OSCE several subregional organizations of States have
been formed and are in operation, within which a single spatial approach to regional
development, the principles of sustainable development and environmental security is
being formulated,

44.

Noting the achievements of integration, which has promoted the growth of the political
authority and influence of Western Europe in the world, particularly in Central and
Eastern Europe, a development that has led to the desire of some 15 additional
European countries to join the European Union and NATO as it expands to the East,
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The OSCE Parliamentary Assembly:
45.

Emphasizes the rise both in Eastern and in Western Europe of new risks and
challenges, both external and internal, for which prompt and effective solutions will
have to be found in the future;

46.

Notes that a major challenge is that of globalization, which is difficult to define and is
at the initial stage of its development, many of its manifestations being nevertheless
already clear and making it necessary to restructure the human habitat:
–

Revolutionary achievements in electronics and related areas as the basis for the
creation of a modern worldwide information space;

–

The very rapid development of the means of communication and transport to
permit the free movement of persons throughout the world and the delivery of
goods and services;

–

The sharp acceleration in the internationalization of production in branches
engaged in the manufacture of high-technology goods;

–

The need to establish and develop a worldwide money market and capital market,
without which the contemporary internationalization of production is simply unthinkable;

47.

Calls upon the OSCE to make full use of its role as a forum for political dialogue among
major international economic institutions towards substantially assisting developing
countries in their efforts to achieve sustainable development and meet the challenges
of globalization;

48.

Calls on all OSCE participating States to implement their commitments under the
Helsinki Final Act, the Charter of Paris for a New Europe, the 1990 Document of the
Bonn Conference on Economic Co-operation in Europe, and subsequent documents
of the OSCE, to strengthen democratic institutions and the rule of law, to secure
fundamental human rights and to promote sustainable economic development
throughout the OSCE region;

49.

Requests the OSCE, within an area of prosperity and good-neighbourliness, to
establish a new progressive, differentiated and conditional form of association for
those countries which are part of the Greater Europe, so that the integration process
does not create new dividing lines in Europe, further increase the differences in
economic development and present those countries with additional problems;

50.

Emphasizes that harmonization of integration processes in the OSCE region requires
the integration of the countries carrying out reforms into the world and European
economic systems on an equal and mutually beneficial basis, and the OSCE urges
participating States to assist these processes in every possible way taking into account
the economic and political interests of all OSCE participants and avoiding damage to
the security and stability of the whole region, which is under the responsibility of the
Organization;
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51.

Encourages parliamentarians of the OSCE participating States to work out a model of
reform-oriented sustainable development;

52.

Urges OSCE participating States to create the necessary legal conditions to allow a
sustainable development of market economies and to facilitate investments, as
preconditions for stability in the OSCE area;

53.

Encourages the European Union, within the current process of enlargement, to adopt
a political strategy of partnership with its new neighbours to the East and accordingly
to ensure that it has the appropriate and adequate means to reorganize the production
potential of the Member States, to benefit from the international division of labour and
to make fair use of the available skilled workforce;

54.

Welcomes the efforts of the European Union to avoid harming the economic interests
of those countries which do not become members of the European Union;

55.

Calls on the participating States to develop effective, co-ordinated strategies, particularly through regional organizations like SECI, the Southeast European Co-operative
Initiative, to combat corruption and organized crime, money laundering, terrorist
financing and trafficking in human beings, drugs and arms;

56.

Recognizes that economic and environmental factors can threaten security and
stability, and appeals to participating States and international organizations to step up
their efforts to ensure security, prevent and reduce environmental pollution and ensure
control on the basis of full respect for international law;

57.

Urges the OSCE participating States to render all-round assistance to development of
regional co-operation in such fora as the Organization of the Black Sea Economic Cooperation, the Barents Euro-Arctic Council, the Council of the Baltic Sea States, the
Commonwealth of Independent States, the Euro-Asian Economic Community, the
Central European Initiative and the Southeast European Co-operative Initiative, to
encourage development of co-operation in the field of trade and industries, energy,
transportation, communication, science and engineering, agriculture, to support small
and medium-sized enterprises (SMEs), ecology, tourism, etc., and to provide financial
assistance in the realization of concrete regional projects;

58.

Emphasizes the need to support efforts aimed at assisting development of allEuropean co-operation on an equal and mutually beneficial basis in various areas and
the eventual formation of a single area of security and economic co-operation in the
OSCE region and the construction of the new architecture of Europe without dividing
lines;

59.

Calls upon the OSCE as a whole to join the OSCE Parliamentary Assembly in common
efforts to promote the sustainable development of SMEs;
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60.

Urges the participating States to promote the growth of entrepreneurship and SMEs,
particularly those owned and operated by women and minorities, by establishing nonburdensome licensing and taxation regimes, developing programmes that assist
SMEs in gaining access to finance, and supporting education and training programmes, business incubators and the development of local, national and regional
business associations, following the recommendations of the Berne Final Declaration
2003 on the promotion of SMEs.

CHAPTER III
DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN QUESTIONS
61.

Recognizing that the enlargement of the EU and NATO, and also the Council of
Europe, brings new challenges to all major European and Euro-Atlantic institutions,
including the OSCE,

62.

Believing that the enlargement of the EU, NATO and the Council of Europe, sharing the
common values of democracy, human rights and the rule of law, will strengthen the
adherence to the participating States’ human dimension commitments,

63.

Underlining the importance of keeping the OSCE focused on its human dimension,

64.

Recalling that gross violations by OSCE participating States of the human rights of
citizens of other participating States constitute a permanent threat to international
peace and security,

65.

Highlighting the need for the OSCE to maintain and further increase its political weight
on the international scene by raising a stronger voice against such violations,

66.

Recognizing that there are differences between countries and regions in the OSCE,
with respect to the implementation of their human dimension commitments,

67.

Stressing the need for a more dynamic approach to be adopted by the OSCE regarding
the promotion of its principles and norms set out in the Helsinki Final Act and
subsequent documents, as an effective means towards reducing these differences,

68.

Noting that the creation of a “European area of freedom, security and justice” on the
basis of the Schengen Agreement stipulating the procedures for the crossing of
external borders, the free movement of citizens, immigration, monitoring and the fight
against crime and terrorism should be regarded as one of the major achievements of
the integration processes under way in Central and Eastern Europe,

69.

Noting that the recipient countries have benefited from migration through, inter alia, an
enhanced workforce and cultural diversity, and that migration can continue to be a
positive factor in the future,

70.

Being concerned, however, that certain problems, such as xenophobia and discrimination, have emerged in connection with migration and that these problems need to be
given greater attention by the OSCE,
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71.

Noting that within the 55 participating States that constitute the OSCE, millions of
individuals have fled their place of residence for a separate secure location within the
same country, thereby becoming internally displaced, and that each OSCE participating State bears the primary responsibility to provide protection and humanitarian
assistance to internally displaced persons in its territory without discrimination,

72.

Welcoming the increased co-ordination and co-operation, also at the parliamentary
level, of the main European and Euro-Atlantic institutions in matters concerning
consolidation of democracy, respect for human rights, and strengthening the rule of
law,

73.

Considering that trafficking in human beings constitutes a serious and particularly
repulsive form of crime, resulting in a modern form of slavery in the OSCE region,

74.

Recalling the “Resolution on Combating Trafficking in Human Beings, especially
Women and Children”, adopted in Berlin in 2002 and the “Resolution on Combating
Trafficking in Human Beings”, adopted in Paris in 2001, in addition to other previous
statements of the OSCE Parliamentary Assembly on this appalling form of international criminality,

75.

Recalling that trafficking is a form of organized and international criminality which, in
response to the intensification of the fight against it, is seeking new forms and sources
of financial support, and which must be combated in international co-operation
embracing countries of origin, transit and destination,

The OSCE Parliamentary Assembly:
76.

Suggests that the OSCE adopt a more balanced regional approach when promoting
the implementation of the participating States’ human dimension commitments, taking
into account the differences of each country and region but not neglecting any of them;

77.

Calls upon OSCE participating States to honour their commitments deriving from their
accession to the international Conventions and other legal instruments on Human
Rights;

78.

Stresses the need for the OSCE to enhance oversight of participating States observance of their commitments pertaining to the human dimension and to make full use of
its commitments implementation review mechanism to this end;

79.

Recommends that the OSCE initiates missions and election monitoring of an appropriate nature in established democracies that face new challenges such as the integration
of new minorities and the fight against trafficking of human beings;

80.

Appeals to the EU and NATO to maintain high requirements with respect to democracy, human rights and the rule of law as far as both their member States and new
members are concerned;
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81.

Recommends that the OSCE develops further its co-ordination, co-operation and
division of labour with the major European and Euro-Atlantic institutions, such and the
EU, NATO and the Council of Europe, when promoting the implementation of the
participating States human dimension commitments;

82.

Considers that the experiences of the “Parliamentary Troikas” on a number of issues
are positive, and therefore this form of parliamentary co-operation should be developed further on an ad hoc basis;

83.

Encourages the OSCE to strengthen its work in combating xenophobia and discrimination against minorities in established democracies and in protecting their new
minorities resulting from migration;

84.

Suggests that the mandate and resources of the OSCE High Commissioner on
National Minorities be modified and strengthened to deal with the protection of the new
minorities in established democracies in the OSCE area, and to help them integrate
into the societies of their new homelands while recognizing their right to maintain their
own cultural heritage;

85.

Urges OSCE participating States to take the necessary steps to prevent and avoid
conditions that might lead to internal displacement and, where displacement exists, to
create and establish lasting solutions, allowing internally displaced persons to return
freely, in safety and dignity, to their homes or places of habitual residence and to
repossess their property, or to resettle and integrate voluntarily elsewhere in their
country;

86.

Declares that OSCE participating States should not forcibly return internally displaced
persons against their will or create situations where return is the only option, especially
if their life, safety, liberty and/or health would be at risk;

87.

Encourages the parliaments of all participating States to take concrete steps to ensure
that internally displaced persons in their country have the right to return home and
repossess their property or, until that time, that they are given proper and safe housing
and fully enjoy their rights;

88.

Urges the creation of additional standard-setting language concerning internally
displaced persons at the OSCE Ministerial meeting to be held in December 2003
through, inter alia, the endorsement of the United Nations Guiding Principles on
Internal Displacement or the adoption of key aspects of those Guiding Principles as
OSCE commitments;

89.

Recommends that the OSCE offer itself to the participating States as the principal
international organization in the co-operation and co-ordination of efforts to combat
trafficking in human beings and in the development of police capacity and
institution-building;

90.

Appeals to all participating States to co-operate effectively in order to combat trafficking in human beings in countries of origin, transit and destination;
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91.

Calls for the participating States, their parliamentarians in particular, to ensure that
their national legislation provides means and tools for combating trafficking, protecting
its victims and co-operating on international level;

92.

Suggests that the OSCE effectively organize its work on combating trafficking in
human beings by appointing a Special Representative on Trafficking in Human Beings,
by strengthening the resources of the Senior Police Adviser and by establishing
mechanisms to co-ordinate closely with the participating States and all OSCE institutions, bodies and officials involved in combating trafficking in human beings, including
the OSCE Parliamentary Assembly, the High Commission for National Minorities,
ODIHR and the Senior Police Adviser;

93.

Recommends that the Parliamentary Assembly continue to give high priority to its
efforts to combat trafficking in human beings.
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RESOLUTION ON
WELCOMING AFGHANISTAN AS A NEW PARTNER FOR CO-OPERATION

1.

Acknowledging that in February 2003 the Interim Foreign Minister of Afghanistan
indicated Afghanistan’s intention to share the principles, values, and goals of the
OSCE,

2.

Recalling that in April 2003, at the 445th meeting of the Permanent Council, Afghanistan was granted the status of Partner for Co-operation,

3.

Affirming that the OSCE participating States and the Partners for Co-operation
welcome Afghanistan as a new Partner for Co-operation,

The OSCE Parliamentary Assembly:
4.

Urges all participating States and the OSCE Partners for Co-operation to strengthen
co-operation with the new Government of Afghanistan on issues of mutual concern, to
assist Afghanistan in meeting the OSCE standards and principles on democracy and
security;

5.

Pledges the assistance of the Parliamentary Assembly to Afghanistan as it seeks to
establish a constitutional democracy based on the rule of law and respect for human
rights.
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RESOLUTION ON
RENEWING THE OSCE PARTNERSHIP

1.

Recalling the words of the Helsinki Final Act in which the participating States recognized that their common history, traditions and values could assist them in developing
their relations, fully taking into account the individuality and diversity of their positions
and views, and in their efforts to overcome distrust, increase confidence, solve the
problems that separated them and co-operate in the interest of mankind,

2.

Remembering also that the Final Act recognized the close link between peace and
security in Europe and in the world as a whole, and the need for each of the
participating States to make its contribution to the strengthening of world peace and
security, and to the promotion of fundamental rights, economic and social progress,
and well-being for all peoples,

3.

Recalling that the Charter of Paris declared that the participation of both North
American and European States is a fundamental characteristic of the OSCE, underlying its past achievements and essential to the future of the OSCE process, and that the
challenges confronting the participating States can only be met by common action, cooperation and solidarity,

4.

Welcoming the active involvement of the OSCE Mediterranean Partners and the
Partners for Co-operation, especially the newest Partner, Afghanistan,

5.

Acknowledging the great strides made by the participating States in improving human
rights, developing democracy and the rule of law, and strengthening international
peace and stability since the signing of the Final Act,

6.

Recognizing that much remains to be done to promote fundamental human rights,
strengthen democratic institutions, ensure peace and stability, confront global terrorism, prevent the proliferation of weapons of mass destruction, and combat organized
crime and corruption throughout the OSCE region,

7.

Recognizing also that the participating States may disagree regarding matters affecting regional or global security as evidenced recently by the debate concerning the
situation in Iraq,

8.

Understanding that the strength of the OSCE is its diversity, and its ability to work
together to confront threats to human rights, democracy, and peace and stability in the
OSCE region,

The OSCE Parliamentary Assembly:
9.

Reaffirms its commitment to work with the OSCE and its institutions to promote human
rights, economic prosperity, democracy and the rule of law as well as to combat
terrorism, corruption and organized crime through its Ad Hoc Committees, election
monitoring, inter-parliamentary dialogue and mission support;

41

10.

Urges the participating States of the OSCE, in the spirit of the Final Act and the Charter
of Paris, to redouble their efforts to address critical challenges to fundamental human
rights and security throughout the OSCE region, and to work together to ensure
peace, prosperity and stability for the global community.
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RESOLUTION ON
THE PARLIAMENTARY FOLLOW-UP OF OSCE
ACTIVITIES AT THE NATIONAL LEVEL

1.

Recalling the Charter of Paris 1990 which “calls for a greater parliamentary involvement in the CSCE … involving members of parliaments from all participating states”,

2.

Recalling the OSCE Istanbul Charter from 1999 which welcomed its increasing role,
particularly in the field of democratic development and election monitoring, and called
for the Parliamentary Assembly to develop its activities further as a key component in
the efforts of the OSCE to promote democracy, prosperity and increased confidence
within and between participating states,

3.

Referring to the Resolution on Strengthening Transparency and Accountability in the
OSCE adopted by the Parliamentary Assembly at its 10th Session in Paris in July 2001,
and the Resolution on Enhancing the Parliamentary Dimension of the OSCE adopted
at the Standing Committee in Sintra, Portugal in November 2001,

4.

Referring to the work done by the Ad hoc Working Group on Transparency and
Accountability of the Parliamentary Assembly for the promotion of communication and
relations between the OSCE institutions, in particular the OSCE Parliamentary Assembly and the Ministerial Council,

The OSCE Parliamentary Assembly:
5.

Recommends the nomination of OSCE Parliamentary Assembly national delegations
for the entire legislature as well as the practice of holding regular national Parliamentary Assembly delegation meetings for the benefit of continuity in OSCE activities at the
national level;

6.

Encourages national parliaments to introduce practices whereby annual written reports on the activities of the OSCE Parliamentary Assembly by national delegations
are regularly debated in an appropriate manner in national parliaments;

7.

Encourages national OSCE Parliamentary Assembly delegations to maintain contacts
and co-ordinate debates related to the security structure of Europe in their parliaments,
in co-operation with other relevant parliamentary committees (such as the Foreign
Affairs Committee or Defence Committee) as well as other inter-parliamentary national
delegations;

8.

Recommends the organization of broad-based discussions and exchanges of views
on the activities of the OSCE with representatives from parliaments, governments as
well as non-governmental organizations and academic institutions;

9.

Encourages national OSCE Parliamentary Assembly delegations to maintain regular
contacts with the competent authorities of their national governments involved in
OSCE activities, in particular the Ministry of Foreign Affairs;
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10.

Encourages national parliaments to investigate possibilities of being heard and
informed by national governments of OSCE activities in particular prior to major OSCE
intergovernmental ministerial meetings and Summits;

11.

Calls upon governments of participating States to include parliamentarians in their
national delegations to meetings of the OSCE ministerial council and OSCE summits;

12.

Recommends consideration of the introduction of annual national reports on the
activities of the OSCE by the national Governments to national parliaments;

13.

Recommends that national parliaments take active part in OSCE election observation
operations and consider new forms of activities of democracy education in the context
of elections observation for instance by inviting observers from newly democratized
OSCE countries to follow elections in other OSCE countries.
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RESOLUTION ON
BELARUS

The OSCE Parliamentary Assembly:
1.

Welcomes the reopening of the OSCE Office in Minsk on 1 January 2003 and the cooperation demonstrated thus far by the Belarusian Government with the Office;

2.

Pledges to support the work of the Office in the future on the basis of its Mandate and
the associated Memoranda, and urges the Belarusian Government to avoid creating
obstacles that hinder the Office’s work;

3.

Welcomes the stated will of the Belarusian Government to work actively and cooperatively within the framework of the OSCE Parliamentary Assembly;

4.

States the wish to engage in intensive and critical dialogue with the National Assembly
and the Belarusian Government;

5.

Recalls that none of the four criteria that are the basis of the work of the Working Group,
and none of the requirements made of the Belarusian Government – satisfactory
access of all political parties to the mass media, establishment of meaningful functions
and powers for the Parliament, non-discrimination against political opposition and
introduction of confidence-building measures, adoption of a democratic electoral code
and transparency of the election process – have thus far been met;

6.

Welcomes the New Neighbours Initiative of the EU, which provides Belarus with the
opportunity for integration and protection from any negative consequences of EU
expansion;

7.

Urges the Belarusian Government to take advantage of this opportunity;

8.

Urges the Belarusian National Assembly to reform and ratify the electoral code to meet
OSCE standards;

9.

Expresses regret that important legal reforms have thus far not been enacted,
including a new electoral code, media legislation, and laws regarding the powers of the
parliament;

10.

Urges the Belarusian Government to submit to the National Assembly the necessary
and promised legislation;
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11.

Urges the Belarusian Government to reform the electoral code to make free, fair, and
transparent elections possible. This requires, among other things:
–

changes in the formation of the electoral commission on all levels (local, regional,
national);

–

limiting the possibility of early voting and mobile voting, and the transparent
oversight of these practices;

–

access of national and international observers to the entire election process;

12.

Urges the OSCE to observe the 2004 elections to the National Assembly;

13.

Clarifies that the holding of further elections or referenda conducted on the basis of the
present electoral legislation, which do not meet OSCE standards, will be a step
backwards in the improvement of relations between Belarus and the OSCE;

14.

Regrets that the Belarusian National Assembly does not enjoy full parliamentary rights
and urges the National Assembly and Belarusian Government to implement legislative
changes to ensure those rights;

15.

Urges the ratification of legislation on registration and registration practices which
meets OSCE standards;

16.

Condemns the repression of civil society organizations, in particular Civil Initiatives
and Ratusha, which stems from the same inadequate legislation and practices;

17.

Welcomes the presence of a group of democratically-oriented, independent representatives (“Respublika”) in the National Assembly, who work for democratic legislation;

18.

Condemns every attempt at repression, discrimination and politically-motivated criminal charges against these and other parliamentarians;

19.

Urges all representatives of the Belarusian National Assembly to protect their colleagues who attempt to exercise their legitimate parliamentary and political rights;

20.

Urges the Belarusian Government to look into the cases of people murdered or
disappeared for potentially politically-motivated reasons, and to speed up the investigations in such cases;

21.

Criticizes the fact that the social, political, and humanitarian situation in Belarus has
worsened considerably;

22.

Supports in this context Resolution 2003/14 of the United Nations Human Rights
Commission of 17 April 2003;

23.

Urges an end to restrictions against trade unions, and the enforcement of rights to form
labour associations according to the standards of the International Labour Organization;
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24.

Condemns the politically-motivated repression of opposition representatives who
have endured the loss of employment and in some cases politically-motivated criminal
proceedings;

25.

Urges the appointment of an Ombudsman for human rights;

26.

Urges the Belarusian Government, as promised, to draft media legislation to be
forwarded to the OSCE and the Council of Europe for assessment to be submitted to
the Belarusian National Assembly;

27.

Urges the Belarusian National Assembly to enact and ratify legislative changes
according to OSCE criteria and following the recommendations of the OSCE and
Council of Europe;

28.

Condemns the continuing repression of non state-owned, independent media and the
persecution of independent journalists, specifically the ban and censorship of newspapers such as Narodnaya Volya, Navinki and Vecherny Stolin, especially worrisome in
this regard being the three-month suspension of the publication Belaruskaya Delovaya
Gazeta. In this regard, the practice of registration of print media and the repressive
legislation and legislative practice is also condemned;

29.

Urges fair and equal treatment of political opposition parties and their free access to the
state media;

30.

Declares support for all civic and democratic forces in Belarus.
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RESOLUTION ON
OSCE PEACEKEEPING OPERATIONS

1.

Recalling the Second Helsinki Conference held in 1992, which firmly re-established
the centrality of non-coercive, co-operative approaches to conflict management,

2.

Acknowledging that the OSCE is a consensual, diplomatic forum and all of its conflict
prevention and crisis management tools adhere to these fundamental principles,

3.

Recognizing that its consent-based, non-coercive character is the greatest strength of
the OSCE, by giving great moral authority to any peacekeeping operation, because it
requires the co-operation of the parties to a dispute and reflects the wishes of all 55
member States,

4.

Recalling that the decision N° 4 of the OSCE Ministerial Council of 7 December 2002,
“recognizing the significant changes in peacekeeping doctrine and practices” since the
CSCE Helsinki Summit of 1992, calls the Permanent Council “to conduct a review of
peacekeeping, with a view towards assessing OSCE capacity to conduct peacekeeping operations and identifying options for potential OSCE involvement in peacekeeping”,

5.

Reaffirming that in the wider European security architecture, the role of the OSCE can
be more effective through various peacekeeping operations,

6.

Noting that nowadays peacekeeping is directly related to maintaining peace and public
order and facilitating dispute settlement, and in particular through early warning,
conflict prevention, civilian crisis management, post-conflict peace building,

7.

Noting that this new and comprehensive perspective of peacekeeping requires the
involvement of professionals with many different skills and experiences, not only of
military personnel,

8.

Noting that several international organizations are engaged in different aspects of
complex crisis management,

9.

Acknowledging that OSCE has developed experience and know-how in such peacekeeping operations, throughout the last decade, deploying observers, monitoring and
verification missions in the field and in crisis areas,

10.

Recognizing that OSCE has thus carved out a proper space and role in unarmed
peacekeeping operations, qualitatively different from those offered by military organizations,

11.

Recognizing that the OSCE can complement other peacekeeping operations set up by
different international organizations,
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The OSCE Parliamentary Assembly:
12.

Recommends the fostering of the role of the OSCE in unarmed peacekeeping
operations;

13.

Calls upon all OSCE participating States to contribute to the OSCE peacekeeping role,
by preparing lists of experienced personnel that it can draw on and deploy at short
notice;

14.

Encourages OSCE in the efforts undertaken for redefining its role in peacekeeping,
and calls on it to reinforce its organizational structure for the selection of personnel,
planning and rapid deployment of peacekeeping missions.
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RESOLUTION ON
THE OSCE MEDITERRANEAN DIMENSION

1.

Noting that the OSCE maintains special relations with six Mediterranean Partners for
Co-operation: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco, and Tunisia,

2.

Recalling that a number of OSCE participating States border the Mediterranean, and
that the countries of the Mediterranean region share historical, cultural, economic, and
political ties with the OSCE region, which dictates a Mediterranean dimension to
security in the OSCE region,

3.

Recalling that the Helsinki Final Act states that “security in Europe is to be considered
in the broader context of world security and is closely linked with security in the
Mediterranean as a whole, and that accordingly the process of improving security
should not be confined to Europe but should extend to other parts of the world, and in
particular to the Mediterranean area,”

4.

Stressing the significant role the OSCE can play in the further promotion of subregional
dialogue and co-operation, as essential prerequisites towards meeting the goals of the
Barcelona Process,

5.

Pointing to the need for the OSCE to enhance its role in the Mediterranean region by
further promoting its Mediterranean dimension to achieve closer co-operation with
Mediterranean Partners and calling for the enrichment of its existing mechanisms to
this end,

6.

Highlighting the importance of increased attention attributed to the Mediterranean
region at the level of the OSCE PA, as reflected in the appointment of the President’s
Special Representative for the Mediterranean, as well as in the institution of an OSCE
Mediterranean Parliamentary Forum mechanism to be inaugurated in Rome this
autumn, as a significant input of the Parliamentary Assembly towards the promotion of
the OSCE Mediterranean dimension,

7.

Underlining that both OSCE participating States and Mediterranean Partners for
Co-operation should aim at promoting security and co-operation in the region through
a comprehensive process of enhanced political dialogue, economic co-operation and
intercultural exchanges, as well as through the strengthening of democratic institutions
and respect for human rights and the rule of law,

The OSCE Parliamentary Assembly:
8.

Pledges to contribute energetically to the efforts devoted by the international community to make the Mediterranean Sea a sea of peace and security;

9.

Calls upon the Mediterranean Partners for Co-operation to adhere to the guiding
principles contained in the Helsinki Final Act;
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10.

Encourages the Mediterranean Partners for Co-operation to use the framework and
mechanisms of the OSCE, including those devoted to conflict prevention and postconflict rehabilitation, as a model for enhancing security, promoting co-operation, and
protecting human rights in the region;

11.

Urges all OSCE participating States to assist the Mediterranean Partners for
Co-operation in their efforts to overcome the legacy of the past, strengthen peace and
understanding, and develop relations based on mutual respect and confidence,
increasing and developing respect for human rights and the rule of law, and economic
co-operation.
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RESOLUTION ON
COMBATING TRAFFICKING AND EXPLOITATION OF CHILDREN

1.

Underscoring the importance of combating corruption, for the facilitation of economic
and political growth and stability, and for the improvement in and promotion of good
governance,

2.

Noting the deleterious effects of corruption on economic, political and social development of a country,

3.

Recalling that the OSCE Ministerial Council Decision of December 2002 recognized
the need to fight corruption which facilitates the operation of organized criminal
networks,

4.

Recognizing the links between corruption, organized crime, international criminal
networks and trafficking in human beings,

5.

Concerned that law enforcement efforts against human trafficking are undermined by
official indifference and corruption,

6.

Recalling that the 1991 Moscow Document, the 1999 Charter for European Security,
and the OSCE Ministerial Council Decisions of November 2000, December 2001, and
December 2002 commit OSCE participating States to seek to end all forms of
trafficking in human beings,

7.

Noting that the OSCE Ministerial Council Decision of December 2002 expresses
particular concern “about the increase in trafficking in minors and, recognizing the
special needs of children, supports more research and exchange of information on
trafficking in children and, with due regard to the best interest of the child as the primary
consideration in all actions concerning children, calls for the elaboration of special
measures to protect trafficked minors from further exploitation, mindful of their psychological and physical well-being”,

8.

Recognizing that the International Labour Organization estimates that 1.2 million
children below the age of 18 are victims of trafficking,

9.

Recalling that the Parliamentary Assembly’s Berlin Declaration demanded that special
attention be focused on trafficked children and their specific rights and needs,

10.

Recalling that the Parliamentary Assembly, in its Berlin Declaration, expressed
concern about the existence and prevalence of sex tourism aimed, in particular, at the
sexual exploitation of children, and called on OSCE participating States to ensure that
their laws contain the requisite jurisdiction to prosecute their nationals who travel
abroad for the purpose of engaging in sexual acts with children,

11.

Noting with grave concern that the Internet has facilitated the promotion of sex tourism
through easily accessible websites advertising such activities, thus, cloaking them in
apparent legitimacy,
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12.

Expressing concern that the Internet and other modern technologies are being used to
facilitate the production, collection and distribution of pornographic images of children,

The OSCE Parliamentary Assembly:
13.

Urges participating States to redouble their efforts to combat corruption in all areas of
society and all levels of government, giving particular regard to instances of corruption
that lead to violations of human rights, including trafficking in persons;

14.

Urges participating States to take all necessary measures to alert the general public to
the dangers of false and illusory promises, particularly offers of lucrative and alluring
employment overseas, made by the trafficking networks;

15.

Urges participating States to work with civil society in advancing and supporting ideas
of accountability and transparency in government, and the promotion of good governance practices;

16.

Encourages participating States to provide training to the tourist industry and to
tourism educators on child sex tourism and on children’s rights and protection;

17.

Calls upon OSCE participating States to investigate allegations that police, or other law
enforcement authorities, have been complicit in the crime of trafficking in persons and
to prosecute any and all law enforcement authorities found to be complicit in such
crimes or in efforts to undermine the investigation of such crimes;

18.

Urges all participating States to adopt and implement legislation to prohibit and
establish severe criminal penalties for the production, distribution or use of material
that visually depicts sexual conduct by children below the age of 18;

19.

Encourages participating States to consider practical measures that can be undertaken to combat the use of the Internet for child pornography, such as the creation of “child
pornography hotlines” to allow Internet users the possibility of anonymously providing
information on offences relating to child pornography to appropriate law enforcement
units;

20.

Urges that participating States consider establishing within appropriate law enforcement entities specialized task forces on Internet crimes against children to investigate
crimes against children committed through the use of the Internet;

21.

Urges all OSCE participating States to sign and ratify International Labour Organization Convention 182, calling for immediate action to ban the worst forms of child labour,
including child prostitution and child pornography;

22.

Calls upon all participating States to sign and ratify the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child, on the Sale of Children, Child Prostitution and
Child Pornography;

23.

Urges all OSCE participating States to sign and ratify the Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

53

RESOLUTION ON
THE ROLE OF THE OSCE TOWARDS THE GREATER EUROPE

1.

Recalling that in Europe, the trend towards closer integration and co-operation that has
developed gradually in intra-European relations since the end of the Cold War is now
becoming consolidated and more clearly defined,

2.

Recalling that examples of such integration and co-operation include the enlargement
of the European Union and NATO to incorporate the countries of Central and Eastern
Europe, and co-operation between these two organizations and Russia, Ukraine and
the other members of the CIS,

3.

Recalling that the States which are acceding to the European Union and to NATO have
demonstrated an extraordinary capacity to modernize their civil, economic and military
structures, and to mobilize public opinion in support of the predetermined objectives,

4.

Recalling that the European area of integration is being expanded parallel to the
increase in a series of subregional co-operation experiences between the Member
States of the OSCE area, such as the Visegrad Group, the Black Sea Economic Cooperation, the Central European Initiative, the Southeast European Co-operative
Initiative, and the Council of the Baltic Sea States,

5.

Recognizing that although these European integration and co-operation experiences
are proceeding at different levels, all are based on common principles governing
relations between the participating States,

6.

Recognizing that in political terms, these common principles are respect for democracy, the rule of law and human rights, and they are helping to consolidate instruments
designed to guarantee international security,

7.

Recognizing that in economic terms, the extension of the market economy, the
adoption of a liberal approach to trade between States based on the freedom of
international trade and the extension of economic integration are strengthening
political integration and driving economic development and prosperity,

8.

Acknowledging the significance of the adoption by the European Union of a Common
Foreign and Security Policy, which will empower it to play its due role on the
international political scene,

9.

Considering that the creation of international co-operation mechanisms and the
principles underlying them are now a commonly shared heritage, bringing all the
European States together in a single process, irrespective of the different levels of
integration they have achieved,

10.

Considering that these integration processes require an overall framework to facilitate
and direct them, maintaining the conditions for co-operation,
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11.

Considering that this broader and more general framework for participation is provided
by the OSCE, which already encompasses all the existing regional and subregional
integration processes and provides the participating States with a set of shared values
that were enshrined in the 1975 Helsinki Final Act,

The OSCE Parliamentary Assembly:
12.

Wishes the European Union to be an area that is receptive to the contribution of other
European countries belonging to the OSCE area, the enlargement of the European
Union having beneficial results in this respect;

13.

Wishes the construction of Europe to acquire greater depth in the larger and more
inclusive ambit of the OSCE, in order to consolidate democracy, the protection of
human rights and collective security, and the increasing integration of the national
economies, continent-wide;

14.

Wishes that this perspective will be specifically taken on board by the European Union
as a permanent strategic objective, looking ahead to the creation of an increasingly
more cohesive and integrated “Greater Europe”.
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RESOLUTION ON
COMBATING ANTI-SEMITISM IN THE 21ST CENTURY

1.

Recalling the Resolution on Anti-Semitic Violence in the OSCE Region unanimously
adopted at the Assembly’s 2002 Annual Session in Berlin, which encouraged parliamentarians to “vocally and unconditionally condemn manifestations of anti-Semitic
violence in their respective countries and at all regional and international forums”,

2.

Reaffirming the 2002 Porto Ministerial Decision condemning “anti-Semitic incidents in
the OSCE area, recognizing the role that the existence of anti-Semitism has played
throughout history as a major threat to freedom”,

3.

Recalling the 2002 Porto decision No. 6 recognizing the responsibility of participating
States for promoting tolerance and non-discrimination,

4.

Noting ongoing efforts to create a parliamentary Coalition of the Willing, initiated by the
German and American delegations to the Assembly, to gather like-minded parliamentarians willing to denounce anti-Semitism and related violence, be it on the domestic or
international level,

5.

Recalling the leadership shown by the OSCE in addressing the issue of anti-Semitism,
and the fact that it was the first international organization to publicly condemn antiSemitism through provisions of the 1990 Copenhagen Concluding Document,

6.

Acknowledging that incidents of anti-Semitism occur throughout the 55-nation OSCE
region and are not unique to any one country, which necessitates unwavering
steadfastness by all participating States to erase this black mark on human history,

The OSCE Parliamentary Assembly:
7.

Recognizes the danger of anti-Semitism to the societies of all OSCE States, as
unchecked growth of this phenomenon and related violence will jeopardize peace,
pluralism, human rights and democracy;

8.

Condemns unequivocally anti-Semitism (including violence against Jews and Jewish
cultural sites), racial and ethnic hatred, xenophobia, and discrimination, as well as
persecution on religious grounds whenever it occurs;

9.

Recommends that parliamentarians of OSCE participating States strongly and publicly
condemn anti-Semitic acts when they occur;

10.

Supports the promotion of special efforts to train law enforcement officers and military
personnel to deal with diverse communities and respond to racism and hate crimes;

11.

Urges all OSCE participating States to ensure effective law enforcement by local and
national authorities against criminal acts stemming from anti-Semitism, xenophobia, or
racial or ethnic hatred, whether directed at individuals, communities, or property,
including thorough investigation and prosecution of such acts;
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12.

Encourages educational efforts throughout the OSCE region to counter anti-Semitic
stereotypes and attitudes among younger people, to increase Holocaust awareness
programs, and to identify necessary resources to accomplish these goals;

13.

Calls on participating States to identify concrete action that may be possible within the
OSCE to counter proliferation of neo-Nazi and other racist material over the Internet,
while protecting and preserving the rights of freedom of expression;

14.

Emphasizes the need to commence and complete the proper and just restitution or
compensation of seized properties to the rightful owners, noting that many claimants
are elderly survivors of the Holocaust;

15.

Calls upon parliamentarians in OSCE participating States to play a leading role in
combating anti-Semitism, thereby ensuring concrete actions are implemented at the
national level;

16.

Urges those participating States that have not already done so to join the Task Force
for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance and Research,
and to implement the provisions of the Declaration of the Stockholm International
Forum on the Holocaust.
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RESOLUTION ON
MOLDOVA

1.

Recalling the resolutions on Moldova adopted at the Annual Session in Bucharest in
2000, in Paris in 2001 and in Berlin in 2002,

2.

Welcoming the fact that all parties concerned have approved the initiative of the
President of the Republic of Moldova to draw up jointly with the Transdniestrian side a
new State Constitution based on the principles of federalism,

3.

Taking note of the recent Seminar on Federalism, organized by the OSCE Parliamentary Assembly, in close co-operation with the OSCE Mission to Moldova, where
representatives of all parties concerned participated constructively in discussing a
future solution,

4.

Recognizing the recent progress in the removal of the Russian armaments and
ammunition from Transdniestria in accordance with the decisions of the Istanbul
Summit and the Porto Ministerial meeting,

5.

Noting with concern that trafficking in drugs, arms and human beings remains a major
cause for alarm in the region,

6.

Reaffirming the role of the OSCE in promoting free and fair elections, in addition to
Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, which declares that: “Everyone has the right to take part in the government of his country, either directly or through
freely chosen representatives”,

7.

Understanding that a failure to find a solution to the problem concerning the status of
the Transdniestrian region and effectively to combat organized crime seriously hampers economic and social progress in the entire country and its further integration into
the European and Euro-Atlantic structures,

The OSCE Parliamentary Assembly:
8.

Appeals to all parties concerned, in particular to the Parliament and Government of
Moldova and the Supreme Soviet and Authorities in Transdniestria, to continue
negotiating in good faith in order to find a solution to the problem of the status of
Transdniestria as an integral part of a federal Moldova and in a manner that guarantees
Moldova’s sovereignty and territorial integrity;

9.

Encourages the Joint Constitutional Commission, composed of representatives of
both parties and assisted by expert advisers from the OSCE, European Union and the
Venice Commission, to continue their work in order to draft a new constitution within
the period envisaged;

10.

Recommends that the OSCE remain active in the ongoing negotiation process and
ready to provide assistance and guarantees to any agreed solution that ensures
Moldova’s sovereignty and territorial integrity, including readiness to provide peacekeepers;
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11.

Urges the authorities in Tiraspol to continue co-operating with others concerned in
order to complete the withdrawal of Russian armaments and ammunition by the end of
2003;

12.

Asks the authorities in Chisinau and Tiraspol to work effectively, in co-operation with
their neighbours and relevant international institutions, in order to combat any kind of
organized criminality, in particular the trafficking in drugs, arms and human beings;

13.

Suggests that the Parliament of Moldova and the Supreme Soviet of Transdniestria reestablish their contacts by holding regular meetings of appropriate committees;

14.

Assures all parties concerned that the OSCE Parliamentary Assembly remains
available, mainly through its Parliamentary Team on Moldova, to facilitate dialogue
and to look for solutions to various problems in the country, in particular to the
preparation of a new federal constitution.
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RESOLUTION ON
THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

1.

Welcoming with great satisfaction the entry into force of the Rome Statute of the
International Criminal Court (ICC) as a milestone in the development of an effective
international criminal justice system in which there are no safe havens for those who
commit the worst international crimes. With the creation of the International Criminal
Court, genocide, war crimes and crimes against humanity shall no longer go unpunished,

2.

Recognizing that by providing redress and reparations for the victims and survivors of
these crimes, the ICC is of vital importance not only for accountability and lasting
justice, but also for peace and security. In the present international situation, the Court
is needed more than ever before. With the support of international key actors, the Court
can play a role of deterrent, which may be crucial in the preservation of world peace,

3.

Considering that democratic States must be the most ardent supporters of the Court,
which represents the expression of their commitment to promote the universal values
of human rights, international humanitarian law and the rule of law,

4.

Considering that universal adherence to the Rome Statute is of crucial importance in
order to enable the Court to become a truly efficient international instrument to prevent
impunity and to ensure equal justice for all,

5.

Emphasizing that to be effective the ICC will depend not only on widespread ratification
of the Rome Statute, but also on states parties complying fully with their treaty
obligations,

6.

Welcoming the ICC as a defender of the rights of those, such as women and children,
who have often had little recourse to justice, the Rome Statute being the first treaty to
contain an extensive list of crimes of sexual violence,

7.

Welcoming the explicit reference to trafficking in women and children,

The OSCE Parliamentary Assembly:
8.

Calls on the OSCE participating States to make their ratifications meaningful through
effective national implementing law that enables them to meet their principal obligations under the Rome Statute, namely co-operating with and assisting the ICC, which
is vital to ensuring that the most serious crimes of concern to the international
community no longer go unpunished;

9.

Calls on the participating States to look beyond the Rome Statute when incorporating
the ICC crimes into national law and to incorporate the most progressive definitions of
all crimes under international law, whether they are found in the Rome Statute or
elsewhere, this applying particularly to the standard set out in the Optional Protocol to
the Convention on the Rights of the Child, which establishes eighteen as the minimum
age for participation in armed conflict;
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10.

Urges the participating States to provide support and protection to victims and
witnesses, particularly women and children, to grant special protection visas to enable
threatened victims and witnesses with their families to resettle in a safe third country,
and to establish a trust fund for victims and their families;

11.

Calls on the participating States to work together for a universal accession to the Rome
Statute of the International Criminal Court.
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RESOLUTION ON
THE PRISONERS DETAINED BY THE UNITED STATES
AT THE GUANTANAMO BASE

1.

Recalling the OSCE’s fundamental principles based on the rule of law,

2.

Recalling the repeated statements of the OSCE Parliamentary Assembly opposition to
the use of the death penalty,

3.

Underlining the importance of the defence of democratic rights, not least confronted
with terrorism and other undemocratic methods,

The OSCE Parliamentary Assembly:
4.

Deplores the fate and the treatment of the persons, including minors, being held at
Guantanamo by the United States as “unlawful combatants” and not as either
“prisoners of war” in accordance with the Third Geneva Convention and with the right
of such persons or as criminals with the rights pertaining to that status.

The Parliamentary Assembly urges the United States immediately to:
5.

Present the prisoners before a “competent tribunal” to have their status determined;

6.

Secure the prisoners’ rights by letting them be represented by legal counsel of their
own choice;

7.

Secure the rights of the minors imprisoned according to international conventions and
fundamental principles of law regarding the rights of children not to be incarcerated
with adults and secure their right to education;

8.

Refrain from the use of the death penalty.

The Parliamentary Assembly furthermore:
9.

Urges the responsible authorities of all the States whose nationals are being unlawfully
detained to do whatever possible to seek their extradition to their home country for
prosecution of their criminal acts.
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Liite 7

LYHYESTI
EUROOPAN TURVALLISUUS- JA
YHTEISTYÖJÄRJESTÖNPARLAMENTAARINEN YLEISKOKOUS

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on
tänä päivänä laajin Euroopan turvallisuutta
käsittelevä alueellinen yhteistyöjärjestö, johon
kuuluvat kaikki Euroopan valtiot sekä Yhdysvallat ja Kanada (55 jäsenmaata). Järjestön instituutiot perustettiin vuonna 1990 hyväksytyssä peruskirjassa (Paris Charter) ja niiden joukossa
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous.

pysyvä komitea sekä kolme komiteaa erikseen ja
yhteisistunnossa. Yleiskokous osallistuu myös
aktiivisti jäsenmaittensa vaalien tarkkailuun.
Suomen ETYJ-valtuuskuntaan kuuluu kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vaalikaudeksi.
ETYJ.n Suomen valtuuskunta antaa vuosittain
kertomuksen parlamentaarisen yleiskokouksen
toiminnasta, jota käsitellään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa (http://www.eduskunta.fi)
sekä täysistunnossa.

Yleiskokouksen tehtävänä on seurata ETYJ:n tavoitteiden toteutumista, keskustella ETYJ:n ministerineuvostossa ja huippukokouksissa käsiteltävistä aiheista sekä tukea demokraattisten instituutioiden toimintaa ja edistää konfliktien rauhanomaista ratkaisua.

ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen sihteeristö sijaitsee Kööpenhaminassa. Järjestön muu
sihteeristö sijaitsee Wienissä. Yleiskokous on perustanut oman toimipisteen Wieniin edistämään
vuoropuhelua järjestön hallitustenvälisen ja parlamentaarisen ulottuvuuden välillä. ETYJ.:llä on
kuusi virallista kieltä (englanti, ranska, venäjä,
espanja, saksa ja italia). Lisätietoja http://
www.osce.org.

Vuonna 1991 perustettu yleiskokous kokoontuu
täysistuntoon kerran vuodessa heinäkuun alussa.
Yleiskokouksella on kolme varsinaista komiteaa,
pysyvä komitea ja puheenjohtajisto. Lisäksi yleiskokouksen presidentti voi asettaa tilapäisiä työryhmiä. Poliittisilla ryhmillä ei ole virallista asemaa järjestössä. Vuoden alussa järjestetään nk.
talvi-istunto, jossa kokoontuvat yleiskokouksen
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