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ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

a választásokról és a választási folyamatokról az AKCS-EU-országokban

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– amely 2007. november 19-e és 22-e között ült össze Kigaliban (Ruanda),

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

– tekintettel a 2005. június 25-én Luxemburgban (2) módosított, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-
óceáni országok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között megkötött,
2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (3) (Cotonoui Megállapodás), és külö-
nösen annak 8. cikkére, 17. cikke (2) bekezdésére, valamint 20., 31., 33., 96. és 97. cikkére,

– hangsúlyozva, hogy „a békét, biztonságot és stabilitást, az emberi jogokat és a demokratikus alapelveket
és a jogállamiság elvének tiszteletben tartását, valamint a felelősségteljes kormányzást garantáló politikai
környezet a hosszú távú fejlődés alkotórésze” (a Cotonoui Megállapodás preambuluma),

– hangsúlyozva, hogy az AKCS-EU partnerségi megállapodás 9. cikke értelmében „az emberi jogok és
alapvető szabadságok tiszteletben tartása, beleértve az alapvető polgári jogokat, a jogállamiságon
alapuló demokráciát, valamint az átlátható és felelősségteljes kormányzást, a fenntartható fejlődés
szerves részét képezi”,

– hangsúlyozva, hogy az AKCS-EU partnerségi megállapodás 11. cikke értelmében a felek „aktív, átfogó
és integrált politikát folytatnak a béketeremtés, valamint a konfliktusok megelőzése és megoldása
terén”, amelynek alapja a tulajdonlás elve, és annak különösen a regionális kapacitások növelésére kell
összpontosítania,

– tekintettel az AKCS és az EU közötti politikai párbeszédről (a Cotonoui Megállapodás 8. cikke) a 2004.
november 25-én, a Hágában tartott 8. ülésszak során elfogadott állásfoglalására,

– tekintettel az AKCS-államokban a konfliktusok utáni rehabilitációról a 2005. április 21-én, Bamakóban
tartott 9. ülésszak során elfogadott állásfoglalására,

– tekintettel a cotonoui partnerségi megállapodás végrehajtásában a nemzeti parlamentek szerepéről a
2005. november 24-én Edinburgh-ban tartott 10. ülésszak során elfogadott állásfoglalására,
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