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Humanitárius segítségnyújtás

Az Európai Parlament 2007. november 29-i állásfoglalása a humanitárius segítségnyújtással kapcso-
latos európai konszenzus kihirdetéséről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a konszenzusra, amelyre az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa a 2007. november
19–20-i ülésén jutott „a Tanácsnak és a Tanács keretében ülésező tagállamok kormányai képviselőinek,
az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos euró-
pai konszenzusról szóló közös nyilatkozatával” kapcsolatban,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésnek az Európai Tanács 2007. október 18–19-i ülésén elfogadott terve-
zetére, amely a humanitárius segítségnyújtást saját jogon EU szakpolitikai területként ismeri el,

– tekintettel a 2007. november 14-i, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusról
szóló állásfoglalására (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

1. üdvözli a tényt, hogy a Tanácsnak, a Tanács keretében ülésező tagállamok kormányainak képviselői-
nek, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak most először sikerült megállapodásra jutnia a közös jövő-
kép, politikai célkitűzések és közösen vallott elvek meghatározásáról, a harmadik országokban folyó uniós
humanitárius segítségnyújtás hatékonyabb megvalósítása érdekében;

2. ezért jóváhagyja a Tanácsnak és a Tanács keretében ülésező tagállamok kormányai képviselőinek, az
Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a humanitárius segítségnyújtásról szóló európai konszen-
zusról szóló közös nyilatkozatát;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok
kormányainak.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0508.
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Grúzia

Az Európai Parlament 2007. november 29-i állásfoglalása a grúziai helyzetről

Az Európai Parlament,

– tekintettel Grúziáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2004. február 26-i állásfoglalására és a
Tanácshoz intézett, Dél-Kaukázussal kapcsolatos uniós politikára vonatkozó ajánlására (1), valamint a
2004. október 14-i (2) Grúziára vonatkozó, és 2006. október 26-i (3) Dél-Oszétiára vonatkozó állásfog-
lalására,

(1) HL C 98. E, 2004.4.23., 193. o.
(2) HL C 166. E, 2005.7.7., 63. o.
(3) HL C 313. E, 2006.12.20., 429. o.
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