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az AKCS-országokban a természetes erőforrások kiterelésével kapcsolatban a felelősségteljes
kormányzásról, az átláthatóságról és az elszámoltathatóságról

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– amely 2007. június 25. és 28. között ült össze a németországi Wiesbadenben,

– tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással módosított, egyrészről az afrikai,
karibi és csendes-óceáni államok csoportja, másrészről az Európai Közösség és annak tagállamai között
létrejött, 2000. június 23-án Cotonou-ban (Benin) aláírt partnerségi megállapodásra (a Cotonou-i Megálla-
podás), és különösen annak 9., 68., 96. és 97. cikkére,

– tekintettel a korrupció elleni 2003. október 31-i ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 1998. július 17-én, Rómában történt létrehozására,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi ügyletek során előforduló korrupció és megvesztegetés elleni 1996.
december 16-i ENSZ nyilatkozatra,

– tekintettel az 1996. március 29-én Caracasban elfogadott korrupció elleni Amerika-közi Egyezményre,

– tekintettel az Afrikai Unió 2003. július 11-én Maputóban tartott közgyűlésének második rendes ülésén
elfogadott, a korrupció megelőzéséről és az az elleni küzdelemről szóló egyezményre,

– tekintettel a külföldi közhivatalnokok nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetése elleni
küzdelemről szóló, 1997. november 21-i OECD-egyezményre,

– tekintettel az AKCS-EU államokra alkalmazandó, a pénzmosásra vonatkozó nemzeti jogszabályokra,

– tekintettel a támogatások hatékonyságáról szóló, 2005. március 2-i párizsi nyilatkozatra,

– tekintettel az eviani G8-as csúcstalálkozón „A korrupció elleni küzdelem és az átláthatóság javítása”
címmel 2003. június 2-án elfogadott nyilatkozatra, és tekintettel a németországi Heiligendammban
megrendezett G8 csúcson 2007. június 8-án elfogadott „Növekedés és felelősség Afrikában” című
nyilatkozatra,
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(1) Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés fogadta el 2007. június 28-ánWiesbadenben (Németország).


