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ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

a polgári lakosság ENSZ és regionális szervezetek békefenntartó műveletei során történő
védelméről

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– 2008. november 25–28-án Port Moresbyben (Pápua Új-Guinea) tartott ülésén,

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

– tekintettel a genfi egyezményekre, és különösen a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló
(1949. augusztus 12-i) IV. genfi egyezményre, és annak 1977. és 2005. évi kiegészítő jegyzőkönyveire,

– tekintettel a taposóaknák betiltásáról szóló, 1997. szeptemberben aláírt szerződésre (Ottawai Szerződés)
és az egyes hagyományos fegyverekről szóló, 1980. október 10-én Genfben megkötött és
1983. decemberben hatályba lépett ENSZ-egyezményre (CCW) és annak kiegészítő jegyzőkönyveire,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és az
emberi jogokról szóló, 1993. június 14–25. között megtartott világkonferenciából fakadó Bécsi Nyilat-
kozatra és cselekvési tervre,

– tekintettel az 1998-ban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútumra, és
különösen annak 6., 7. és 8. cikkére,

– tekintettel a 2005. június 25-én Luxemburgban módosított (2), egyrészről az afrikai, karibi és csendes-
óceáni országok, másrészről az Európai Közösség és annak tagállamai között megkötött, 2000.
június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodásra (cotonou-i megállapodás) (3), és különösen
annak 8. cikkére, 17. cikke (2) bekezdésére, valamint 20., 31., 33., 96. és 97. cikkére,

– tekintettel „A konfliktusok utáni rehabilitáció az AKCS-országokban” című, a bamakói 9. ülésszak során
2005. április 21-én elfogadott állásfoglalására (4),

– tekintettel „A konfliktusok utáni rehabilitáció az AKCS-országokban” című, a 2005. április 21-én,
Bamakóban tartott 9. ülésszak során elfogadott állásfoglalására (5),
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(1) Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. november 28-án Port Moresbyben (Pápua Új-Guinea) fogadta el.
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