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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt het toenemende belang van politieke, veiligheids- en economische 

betrekkingen tussen de EU en Afrika in een tijd waarin beide grote veranderingen 

doormaken, en erkent de bijdrage die de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU de 

afgelopen tien jaar heeft geleverd aan de totstandbrenging van een sterker partnerschap; 

benadrukt dat er op deze resultaten moet worden voortgebouwd en moet worden 

gestreefd naar de ontwikkeling van gelijkwaardige, duurzame en wederzijds voordelige 

betrekkingen met Afrika, in een geest van gedeelde betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid, waarbij tegelijkertijd de onafhankelijkheid en soevereiniteit van 

Afrikaanse landen moeten worden geëerbiedigd; prijst in dit verband de actieve 

betrokkenheid van de Afrikaanse landen en hun samenwerking met de EU op recente 

internationale fora, onder meer  tijdens de onderhandelingen over de Overeenkomst van 

Parijs op de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in 2015 

(COP 21); 

2. benadrukt dat de EU als geheel vandaag de dag voor Afrika de voornaamste 

buitenlandse investeerder, de voornaamste bron van overmakingen en de eerste partner 

voor ontwikkeling en humanitaire hulp is, en dat zij eveneens een belangrijke rol speelt 

bij het waarborgen van de veiligheid op het continent; verwacht, gezien de sleutelrol die 

de ontwikkelingen in Afrika vervullen voor de EU en haar strategische belangen, dat de 

aanstaande top EU-Afrika frisse impulsen en nieuwe ideeën zal opleveren om de 

strategie aan een snel veranderende omgeving aan te passen; 

3. onderstreept de noodzaak van een sterker en meer politiek partnerschap tussen de EU en 

Afrika, gebaseerd op gedeelde waarden en belangen, teneinde vrede te bevorderen, 

mondiale kwesties als klimaatverandering, voedselonzekerheid, toegang tot water, 

milieuschade, het niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bevolkingsgroei, 

verdere verstedelijking van grote steden, jeugdwerkloosheid, straffeloosheid, de 

verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), 

terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en migratiestromen aan te pakken, en 

daarbij voort te bouwen op onze gezamenlijke beginselen van de rechtsstaat, de sociale-

markteconomie, goed bestuur en eerbiediging van de mensenrechten, en een op regels 

gebaseerde wereldorde te bevorderen waar een krachtige VN aan ten grondslag ligt; 

4. is ingenomen met het feit dat tijdens de komende AU-EU-top de nadruk zal liggen op 

jongeren, aangezien dit onderwerp vanwege de demografische dynamiek op beide 

continenten een centrale plaats inneemt in de betrekkingen tussen Afrika en de 

Europese Unie; wijst erop dat er volgens de ramingen in Afrika bezuiden de Sahara 

tegen 2035 18 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen per jaar moeten worden geschapen om de 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt te absorberen en zo ernstige gevolgen voor de 

stabiliteit van samenlevingen te voorkomen; benadrukt dat meer in het algemeen 

voorrang moet worden gegeven aan het scheppen van banen en economische groei in 

alle geledingen van de samenleving en dat de particuliere sector op het Afrikaanse 

continent moet worden ingeschakeld; 

5. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een faciliteit voor de Afrikaanse 



 

PE606.203v02-00 4/12 AD\1132776NL.docx 

NL 

jeugd op te zetten door het toepassingsgebied van Erasmus+ uit te breiden en een EU-

faciliteit voor beroepsonderwijs en -opleiding in het leven te roepen teneinde de 

doellanden te helpen om de kloof te overbruggen tussen de behoeften van en de kansen 

op de arbeidsmarkt en de kwalificaties van afgestudeerden, en tegelijkertijd de inclusie 

van kwetsbare groepen te bevorderen; 

6. dringt aan op meer steun voor goed onderwijs op alle niveaus, met name voor meisjes, 

door verbetering van de bilaterale programma's en voortzetting van de steun aan 

wereldwijde initiatieven zoals het wereldwijde partnerschap voor onderwijs; benadrukt 

dat het belangrijk is o meer te investeren in scholen, universiteiten en onderzoek, 

mobiliteitspartnerschappen te bevorderen, de braindrain aan te pakken, programma's als 

Erasmus+ te ondersteunen en het hoger onderwijs te harmoniseren door middel van 

grensoverschrijdende programma's en de erkenning van kwalificaties; 

7. herinnert eraan dat de veiligheidsbelangen van de EU nooit eerder zo nauw verbonden 

zijn geweest met Afrika als nu; dringt aan op meer EU-steun aan Afrikaanse partners en 

regionale organisaties op het gebied van vrede en veiligheid en conflictpreventie, onder 

meer door middel van specifieke instrumenten zoals gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB)-operaties, Europese militaire en politionele bijdragen aan VN-

missies, EU-maatregelen voor de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad, en de Vredesfaciliteit voor Afrika om op die manier de noodzakelijke 

bijstand en hulp mogelijk te bieden in de strijd tegen het wereldwijde jihadistische 

terrorisme, en vrede en veiligheid voor de getroffen bevolkingsgroepen te bevorderen; 

benadrukt de belangrijke rol die vroegere en huidige GVDB-missies in Afrika hebben 

vervuld, onder meer bij het bestrijden van piraterij, het bevorderen van de 

capaciteitsopbouw, het versterken van de maritieme veiligheid en het verlenen van 

bijstand inzake grensbeheer; doet een beroep op de Europese Dienst voor extern 

optreden (EDEO) en de Raad om ervoor te zorgen dat de GVDB-missies in Afrika 

doeltreffend kunnen blijven opereren; 

8. benadrukt dat het van groot belang is om veiligheid en stabiliteit te bevorderen door 

onze partners te helpen weerbaardere staten en samenlevingen op te bouwen, onder 

meer via capaciteitsopbouw en hervormingen van de veiligheidssector, met speciale 

aandacht voor goed bestuur in de sector, parlementaire controle en verantwoording, en 

bevordering van activiteiten op het gebied van ontwapening, demobilisatie en 

herintegratie van voormalige strĳders; 

9. dringt aan op voortzetting van de EU-steun voor de in toenemende mate proactieve 

benadering van de Afrikaanse Unie (AU) en de desbetreffende regionale organisaties 

ten aanzien van de volledige inwerkingstelling van de Afrikaanse vredes- en 

veiligheidsstructuur (APSA); vraagt de EU een eerste bijdrage te leveren aan het 

vredesfonds van de Afrikaanse Unie ten behoeve van activiteiten onder de rubriek 

"bemiddeling en diplomatie"; 

10. wijst erop dat het van belang is om veiligheidszorgen en ontwikkelingsdoelstellingen 

beter te integreren, teneinde de specifieke problemen van kwetsbare staten aan te 

pakken en weerbaardere staten en samenlevingen op te bouwen, onder meer via 

capaciteitsopbouw ten behoeve van de voedselzekerheid, met name kleinschalige 

landbouw, aanpassing aan de klimaatverandering, het scheppen van meer en betere 
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banen, met name voor jongeren, de versterking van de positie van vrouwen en 

bevordering van onderwijs; 

11. benadrukt dat het van groot belang is de bestuursproblemen in Afrika met grotere 

vastberadenheid aan te pakken, teneinde eerlijkere, stabielere en veiligere 

samenlevingen op te bouwen, en dringt aan op inspanningen om een einde te maken aan 

het fenomeen van gijzeling van de staat, waarbij oligarchen het voor het zeggen hebben 

en delen van de staatsbureaucratie zich schuldig maken aan afpersing, een fenomeen dat 

ten grondslag ligt aan veel van de sociaaleconomische problemen en politieke conflicten 

in Afrika; 

12. benadrukt dat het nastreven van gemeenschappelijke belangen en samenwerking op het 

gebied van veiligheid volledig moet stroken met het internationaal recht, de 

fundamentele waarden van de EU en de doelstellingen om democratie en goed bestuur 

te ondersteunen en mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen; is van oordeel dat 

deze doelstellingen zoveel mogelijk dienen te worden nagestreefd in synergie met en 

met de coherente bijdrage van andere relevante economische en politieke spelers in 

Afrika, zoals China en India; 

13. benadrukt dat eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden een 

onwrikbaar deel uitmaakt van het engagement van de Unie ten aanzien van partners uit 

derde landen; dringt er bij de EU op aan haar steun voor democratie, de bevordering van 

mensenrechten, de rechtsstaat, de vrijheid van media en controleerbaar, transparant en 

responsief bestuur te vergroten, daar dit essentiële elementen zijn om in Afrika een 

stabiele en inclusieve politieke, sociale en economische omgeving te waarborgen; dringt 

er bij de EU op aan haar steun aan eigen Afrikaanse mensenrechteninstrumenten, zoals 

de Afrikaanse Commissie voor de rechten van de mens en volken alsook het Afrikaans 

Hof voor de Rechten van de Mens en Volken, te versterken; 

14. dringt aan op een meer strategische, pragmatische, alomvattende en gestructureerde 

benadering van de politieke dialoog in het kader van de Partnerschapsovereenkomst van 

Cotonou, met een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en een 

sterkere intermenselijke dimensie; onderstreept het belang van de politieke dialoog uit 

hoofde van artikel 8 van de overeenkomst, de opneming van eerbiediging van de 

mensenrechten, democratische beginselen en de rechtsstaat als wezenlijke elementen 

van de overeenkomsten in de zin van artikel 9 en de bepaling inzake "passende 

maatregelen" in artikel 96; vraagt de Commissie, in het kader van de onderhandelingen 

over de post-Cotonou-overeenkomst, een meer gestructureerde en strategische aanpak 

van de mensenrechtendialogen te hanteren door permanente interparlementaire 

permanente comités op te richten, naar het voorbeeld van de comités die zijn 

opgenomen in de EU-associatieovereenkomsten, met een mandaat om toezicht te 

houden op de uitvoering van de clausules inzake essentiële elementen teneinde van 

noodmaatregelen over te stappen op een brede, systematische dialoog; 

15. benadrukt het belang van de bevordering van dialoog, informatie-uitwisseling en 

samenwerking op een aantal terreinen zoals beheer van de overheidsfinanciën, billijke 

en efficiënte belastingstelsels, corruptiebestrijding, transparant en 

verantwoordingsplichtig openbaar bestuur, participatie van burgers en het 

maatschappelijk middenveld bij de besluitvormingsprocessen en het duurzaam beheer 
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van natuurlijke hulpbronnen; 

16. acht een doeltreffend partnerschap tussen Afrika en de EU van het allergrootste belang 

om de gemeenschappelijke uitdagingen op gebied van terrorismebestrijding, 

extremisme en radicalisering aan te pakken; herinnert eraan dat de handel in illegale 

wapens, drugs en mensen vaak de voornaamste bron van inkomsten van radicale en 

terroristische organisaties in de regio is; wijst met klem op de verwoestende gevolgen 

van terroristische groeperingen zoals Daesh en Boko Haram voor de plaatselijke 

bevolking en de economische ontwikkeling op de lange termijn; wijst er dan ook op dat 

de samenwerking op veiligheidsgebied op lange termijn moet worden versterkt en dat er 

meer moet worden geïnvesteerd in onderwijs- en rehabilitatieprogramma's; benadrukt 

dat een goed functionerende democratie voor meer stabiliteit zorgt en een krachtig 

instrument vormt in de strijd tegen het terrorisme; 

17. benadrukt dat de onderliggende oorzaken van radicalisering, zoals sociale uitsluiting, 

armoede en het gebrek aan onderwijs, moeten worden aangepakt, en dat met de 

Afrikaanse partners gerichte dialogen moeten worden gevoerd over veiligheid en 

terrorismebestrijding om gezamenlijk de grassrootsfactoren aan te pakken die kunnen 

leiden tot radicalisering en terrorisme; benadrukt het belang van verbetering van de 

interreligieuze dialoog, steun aan initiatieven die zijn gericht op integratie van jongeren 

in de samenleving, het tegengaan van terroristische propaganda, rekening houdend met 

de rol van het internet en sociale media bij radicaliseringsprocessen, bestrijding van de 

financiering van terrorisme en versterking van de justitiële samenwerking; 

18. onderstreept dat de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) kansen 

biedt om het nabuurschapsbeleid en het beleid dat is gericht op de overige Afrikaanse 

landen beter op elkaar af te stemmen door ruimere samenwerkingskaders vast te stellen; 

dringt daarom aan op de invoering van deze thematische kaders om de samenwerking 

tussen de EU, de partnerlanden van het zuidelijk nabuurschap en de andere Afrikaanse 

landen te bevorderen met betrekking tot regionale uitdagingen als veiligheid, energie en 

migratie; 

19. wijst nogmaals op het belang van de doeltreffende tenuitvoerlegging van maatregelen in 

het kader van het extern beleid van de EU, waarmee de werkelijke onderliggende 

oorzaken van migratie kunnen worden aangepakt en criminele organisaties die zich 

schuldig maken aan mensensmokkel beter kunnen worden bestreden; dringt aan op 

intensievere gezamenlijke inspanningen om het actieplan van Valetta uit te voeren, dat 

gebaseerd is op een eerlijk en werkelijk partnerschap met derde landen van herkomst en 

doorreis; herinnert aan het belang van een evenwichtige en holistische benadering in het 

nieuwe partnerschapskader, en onderstreept in dit verband het belang van democratische 

controle door het Parlement; benadrukt dat de nieuwe partnerschapsovereenkomst met 

derde landen niet de enige pijler mag worden van het EU-optreden op het gebied van 

migratie, en dat verder moet worden gekeken dan alleen het grensbeheer, bijvoorbeeld 

naar eerlijkere handelsbetrekkingen, de strijd tegen de klimaatverandering en illegale 

financiële transacties vanuit Afrika, de totstandbrenging van veilige en legale kanalen 

voor migratie, en de invoering van initiatieven om overmakingen van gelden 

eenvoudiger en goedkoper te maken; 

20. wijst er nogmaals op dat onder meer conflicten, zwak bestuur, instabiliteit van de 
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overheid, schending van de mensenrechten, corruptie, afwezigheid van de rechtsstaat, 

straffeloosheid, ongelijkheid, werkloosheid of gebrek aan werkgelegenheid, gebrek aan 

inkomstenbronnen en hulpmiddelen, alsook klimaatverandering de onderliggende 

oorzaken van migratie vormen; 

21. is van mening dat Afrika en Europa een gedeeld belang en gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben op het gebied van migratie en dat de crisis vraagt om 

mondiale oplossingen gebaseerd op solidariteit, het delen van verantwoordelijkheden, 

eerbiediging van migrantenrechten, het beginsel van non-refoulement, en de naleving 

door landen van verplichtingen om migratiestromen op hun grondgebied deugdelijk te 

beheren, en hun eigen burgers weer op hun grondgebied op te nemen en hun volledige 

grondwettelijke rechten te verlenen als zij in het buitenland geen legale verblijfsstatus 

kunnen verkrijgen; 

22. benadrukt dat een nauwe samenwerking tussen de Afrikaanse landen en de EU, en met 

name tussen de landen aan weerszijden van de Middellandse Zee, van essentieel belang 

is in de strijd tegen mensenhandel en migrantensmokkel; steunt in dit verband de 

tenuitvoerlegging van alomvattende beleids- en rechtskaders op basis van het Verdrag 

van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de 

bijbehorende protocollen; 

23. wijst erop dat de bijdragen van de lidstaten aan het EU-noodtrustfonds voor Afrika laag 

blijven; verwacht dat het Europees extern investeringsplan zijn toezeggingen gestand 

zal doen om investeringen in Afrika te mobiliseren, inclusieve en duurzame groei te 

ondersteunen en de werkgelegenheid te stimuleren en op die manier een bijdrage te 

leveren aan het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de migratie; 

24. wijst met grote bezorgdheid op het gebrek aan een centrale overheid in delen van het 

Afrikaanse continent, met name op het gebied van grensbeheer, en herinnert aan de 

nadelige gevolgen die dit heeft voor de bestrijding van terrorisme en drugshandel; 

benadrukt bijgevolg de noodzaak van een intensievere samenwerking op het gebied van 

grensbeheer en migratiebeleid; 

25. erkent het belang, de belangrijke dimensie en de omvormende kracht van regionale, 

trans-regionale en continentale integratie ten behoeve van groei en ontwikkeling in 

Afrika, en wijst op de noodzaak om het opwerpen van nieuwe barrières voor handel, 

mobiliteit en samenwerking op het gebied van veiligheid te voorkomen; is van oordeel 

dat de AU die het hele Afrikaanse continent omvat een zeer positieve bijdrage levert 

aan de pan-Afrikaanse integratie en is ingenomen met de wijziging van de naam "top 

Afrika-EU" in "top AU-EU";  

26. wijst erop dat de EU de intensivering van intra-Afrikaanse handel en duurzame 

investeringen moet ondersteunen, indien mogelijk in lokale munteenheden, en eveneens 

steun moet verlenen voor de regio-overschrijdende, continentale en mondiale dimensie 

van projecten en programma's op gebieden variërend van duurzame landbouw en 

milieubeheer tot hoger onderwijs, ICT en onderzoek, alsook ontwikkeling en 

versterking van fysieke infrastructuurnetwerken; 

27. is van mening dat regionale-integratieprojecten, zoals die in Zuidelijk, West- of Oost-

Afrika, moeten worden ondersteund op een wijze die een aanvulling vormt op de pan-
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Afrikaanse integratieprocessen in het kader van de Afrikaanse Unie en deze versterkt; 

stelt dat de EU tevens dient te streven naar strategische bilaterale betrekkingen, 

gebaseerd op eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, met Afrikaanse 

landen die van cruciaal belang zijn, als leiders van de integratieprojecten in kwestie 

maar ook als landen die deze projecten mogelijk maken; benadrukt voorts dat de Unie 

voor het Middellandse Zeegebied nieuw leven moet worden ingeblazen als middel in 

het streven naar gedeelde veiligheid en welvaart in Noord-Afrika; 

28. erkent het belang van interparlementaire betrekkingen en moedigt Afrikaanse partners 

aan interparlementaire samenwerking op bilateraal, regionaal en internationaal niveau 

blijvend tot een politieke prioriteit te maken; wijst met klem op de constructieve rol van 

interparlementaire delegaties en regionale vergaderingen bij de versterking van het 

partnerschap tussen Afrika en de EU, de bevordering van gemeenschappelijke belangen 

en een oprechte dialoog tussen gelijken, en pleit voor nauwere samenwerking met 

Afrikaanse parlementen om hun belangrijke democratische rol te versterken; 

29. wijst nogmaals op de belangrijke rol van verantwoordelijke investeringen en handel, 

een verantwoordelijke particuliere sector die voldoet aan internationale normen op het 

gebied van gezondheid, veiligheid, arbeid en milieubescherming, en van een gunstig 

ondernemingsklimaat voor de totstandbrenging van economische ontwikkeling op lange 

termijn; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan samenwerking met de 

internationale partners te versterken, teneinde niet-naleving van deze normen te 

voorkomen, te onderzoeken en een halt toe te roepen, net als gevallen waarbij Europese 

ondernemingen mensenrechtenschendingen veroorzaken of hieraan bijdragen en 

inbreuk plegen op de rechten van kwetsbare groepen, zoals minderheden, inheemse 

volkeren, vrouwen en kinderen; verzoekt de EU en de AU-lidstaten actief deel te nemen 

aan en toe te werken naar een productieve uitkomst van de onderhandelingen over een 

internationaal bindend verdrag over transnationale ondernemingen en mensenrechten in 

de VN-Mensenrechtenraad; 

30. vraagt om uitbreiding van de EU-steun aan Afrika op het gebied van 

schuldenvermindering en de houdbaarheid van de schuldenlast en benadrukt de 

noodzaak van internationale wetgeving en de oprichting van commissies voor 

schuldcontrole in gevallen van "verfoeilijke" schuld; roept de lidstaten op de VN-

richtsnoeren inzake schulden en mensenrechten alsook de beginselen voor het 

bevorderen van het verantwoordelijk verstrekken en opnemen van overheidskrediet van 

de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) 

doeltreffend ten uitvoer te leggen door ze wettelijk bindend te maken; 

31. benadrukt de meerwaarde van verkeersinfrastructuur bij het stimuleren van de economie 

en de handel tussen de EU en Afrika; onderstreept het strategische belang van havens en 

vliegvelden; 

32. erkent dat Afrika een schrijnend energietekort heeft, aangezien 645 miljoen mensen 

geen toegang hebben tot betaalbare elektriciteit; is van mening dat prioriteit moet 

worden gegeven aan duurzame oplossingen op basis van hernieuwbare energiebronnen, 

mininetten en niet aan het net gekoppelde systemen en roept de EU op haar Afrikaanse 

partners te helpen de financiële, technische en politieke uitdagingen van deze 

ontwikkelingen te overwinnen; erkent de noodzaak van verbeteringen op het gebied van 
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het beheer in de energiesector en de noodzaak om openbare en particuliere 

investeringen in duurzame energie op alle niveaus, zowel intern als over de grenzen 

heen, te stimuleren; is van mening dat het nieuwe Europees extern investeringsplan in 

dit verband een uitgelezen gelegenheid zou kunnen bieden; roept de EU op het 

Afrikaanse initiatief voor hernieuwbare energie (AREI) te blijven ondersteunen en is 

ingenomen met het voorstel van de Commissie om een nieuw Europees-Afrikaans 

onderzoeks- en innovatiepartnerschap inzake klimaatverandering en duurzame energie 

op te starten; 

33. onderstreept het belang van kleinschalige ontwikkelingsprojecten die rechtstreeks van 

invloed zijn op het leven van mensen; vraagt de Commissie met klem deze projecten te 

blijven ondersteunen; 

34. vraagt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen over begeleidende 

maatregelen voor de "verordening inzake conflictmineralen" (Verordening (EU) 

2017/821)1 in overeenstemming met de relevante gezamenlijke mededeling 

(JOIN(2014)0008). 

35. erkent het belang van doeltreffende socialebeschermingsstelsels voor de menselijke 

veiligheid, conflictpreventie en het verzachten van de gevolgen van zich voortslepende 

conflicten en gedwongen verplaatsing; vestigt de aandacht op de onevenredig grote 

gevolgen van gewelddadige conflicten en gedwongen verplaatsing op vrouwen en 

kinderen. 

36. benadrukt de fundamentele rol van vrouwen in de ontwikkeling en is van oordeel dat 

bestuurlijke participatie van vrouwen een absolute voorwaarde is voor 

sociaaleconomische vooruitgang, sociale cohesie en een rechtvaardig democratisch 

bestuur; pleit voor positieve maatregelen om voortgang te waarborgen met betrekking 

tot de gelijkwaardige participatie van vrouwen in de samenleving, met inbegrip van 

besluitvormingsfuncties op alle niveaus; verzoekt de Afrikaanse landen tegelijkertijd 

een grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen aan te moedigen en te ondersteunen, 

en alle nodige maatregelen te treffen om genderdiscriminatie op de werkplek te 

voorkomen; 

37. dringt er bij de Commissie op aan in haar externe ontwikkelingsprogramma's bijzondere 

aandacht te schenken aan de rechten op het gebied van seksualiteit en reproductieve 

gezondheid van vrouwen en meisjes; 

38. verzoekt de EDEO de situatie van LGBTI-personen ter sprake te blijven brengen tijdens 

haar mensenrechten- en politieke dialoog met Afrikaanse landen en steun te verlenen 

aan LGBTI-rechtenverdedigers middels de daarvoor geëigende instrumenten; 

39. spreekt nogmaals zijn steun uit voor het Internationaal Strafhof en de inzet van de EU 

voor volledige samenwerking op het gebied van de preventie van zware criminaliteit die 

onder bevoegdheid van het hof valt; roept de EU op zich open te blijven stellen voor 

constructief debat wanneer zorgen kenbaar worden gemaakt in het kader van het Statuut 

van Rome en Afrikaanse landen die zich aan conflicten ontworstelen te blijven 
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ondersteunen bij het bestrijden van straffeloosheid en het verwezenlijken van een 

verantwoordingsplicht voor internationale misdrijven; 

40. beklemtoont dat de aanstaande top AU-EU een goede gelegenheid is om de prioriteiten 

van de EU voor de betrekkingen tussen de EU en Afrika in de context van het post-

Cotonouproces te benadrukken; 

41. is van oordeel dat Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan zeer verschillende 

regio’s zijn met specifieke belangen en uitdagingen waar niet gemakkelijk aan tegemoet 

kan worden gekomen in de overkoepelende structuur van de overeenkomst van 

Cotonou; is derhalve van oordeel dat bij de toekomstige samenwerking met Afrika 

bestaande regionale en subregionale organisaties, in het bijzonder de Afrikaanse Unie, 

als uitgangspunt dienen te worden genomen; 
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