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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Περιεχόμενα Σελίδα

Ι. Ανακοινώσεις

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης της Συμφωνίας Εταιρικής
Σχέσης που έχει συναφθεί μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών μελών αυτής, αφετέρου

Η 21η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18
Μαΐου 2011.

Πρακτικά της συνεδρίασης της Δευτέρας 16ης Μαΐου 2011

Επίσημη εναρκτήρια συνεδρίαση ...............................................................................
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ........................

Σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης .............................
Διαπίστευση των μη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων .................................................

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης (AP100.908) ....................................................
2. Έγκριση των πρακτικών της 20ής συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης

Ίσης Εκπροσώπησης (ΕΕ C 126, 28 Απριλίου 2011) ...........................................
3. Ανακοινώσεις των Συμπροέδρων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που

ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου της 15ης Μαΐου 2011 ................
4. Δήλωση του Andris Piebalgs, Επιτρόπου αρμόδιου για την ανάπτυξη .................

5. Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή .............................................................
6. Δράση της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν κατά την 20ή

σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ........................
7. Συζήτηση με τον Andris Piebalgs, Επίτροπο αρμόδιο για την ανάπτυξη – χωρίς

προηγούμενη εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών ..........................................
8. Η δημοσιονομική στήριξη ως μέσο για την παροχή επίσημης αναπτυξιακής

βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ
Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου
Έκθεση του Mohamed Abdallahi Ould Guelaye (Μαυριτανία) και του Enrique
Guerrero Salom ...................................................................................................

Πρακτικά της συνεδρίασης της Τρίτης 17ης Μαΐου 2011

1. Η επίπτωση της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής επί των χωρών ΑΚΕ..

2. Δήλωση του Shamsudeen Usman, Υπουργού Εθνικού Σχεδιασμού και
Αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Χωροταξίας της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης (Νιγηρία), Ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου ΑΚΕ ............
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3. Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο ΑΚΕ ....................................................
4. Συζήτηση με το Συμβούλιο ΑΚΕ – χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον κατάλογο

των ομιλητών ......................................................................................................
5. Επείγον θέμα αρ.1: Η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού .........................

6. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες
(ΛΑΧ IV) στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 9-13 Μαΐου 2011 .......................

7. Ο δρόμος προς το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της
βοήθειας στο Busan (Νότιος Κορέα) στα τέλη του 2011

Συζήτηση που περατώνεται με δήλωση (με συμμετοχή βουλευτών από την
Ένωση Ευρωπαίων Βουλευτών με την Αφρική - Association of European
Parliamentarians with Africa - AWEPA) .............................................................

8. Προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και το σεβασμό της συνταγματικής
τάξης σε χώρες της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων
Έκθεση του François Ibovi (Δημοκρατία του Κονγκό) και του Olle Schmidt .......

9. Ρύπανση των υδάτων
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
Έκθεση του Bobbo Hamatoukour (Καμερούν) και της Christa Klaß ....................

10. Η κατάσταση στην Ουγγαρία και τη γείτονα περιοχή
Ανταλλαγή απόψεων με τις Ουγγρικές αρχές για τη διαχείριση των υδάτων ........

Πρακτικά της συνεδρίασης της Τετάρτης 18ης Μαΐου 2011

1. Έγκριση των πρακτικών της Δευτέρας, 16ης Μαΐου, και της Τρίτης, 17ης Μαΐου
2011 .....................................................................................................................

2. Επείγον θέμα αριθ. 2: Οι δημοκρατικές αναταραχές στη Βόρειο Αφρική και τη
Μέση Ανατολή: οι συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, για την Ευρώπη και για την
υφήλιο .................................................................................................................

3. Δήλωση του János Martonyi, Υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας και
Ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ...............................................

4. Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της ΕΕ .................................................
5. Συζήτηση με το Συμβούλιο της ΕΕ – χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον

κατάλογο των ομιλητών .......................................................................................
6. Έκθεση για την 6η Περιφερειακή Συνάντηση (Κεντρική Αφρική) που διεξήχθη

στο Καμερούν από τις 28 έως τις 29 Απριλίου 2011 ............................................
7. Συνοπτικές παρουσιάσεις από τα εργαστήρια ......................................................

8. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ......................
9. Ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος που περιέχουν οι εκθέσεις που

υπέβαλαν οι τρεις μόνιμες επιτροπές ...................................................................
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10. Ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων ................
11. Ψήφιση των τροπολογιών επί του κανονισμού της ΚΣΙΕ .....................................

12. Ψηφοφορίες επί των δηλώσεων ...........................................................................
13. Διάφορα ..............................................................................................................

14. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της 22ας συνόδου της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ ............

Παράρτημα Ι Αλφαβητικός κατάλογος των μελών της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης .....................................................

Παράρτημα II Κατάσταση παρόντων στην 21η σύνοδο από τις 16 έως τις 18 Μαΐου
2011 στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) ...................................................

Παράρτημα III Διαπίστευση των μη κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων.....................

Παράρτημα IV Εγκριθέντα κείμενα ..........................................................................
– Ψήφισμα για τις προκλήσεις σχετικά με το μέλλον της

δημοκρατίας και το σεβασμό της συνταγματικής τάξης στις χώρες
της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ (ΑΚΕ-ΕΕ/100.919/11/τελ.) ...............

– Ψήφισμα για τη δημοσιονομική στήριξη ως μέσο για την παροχή
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ (ΑΚΕ-
ΕΕ/100.900/11/τελ.) ......................................................................

– Ψήφισμα για τη ρύπανση των υδάτων (ΑΚΕ-ΕΕ/100.915/11/τελ.) .

– Ψήφισμα για την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.957/11/τελ.) ............................................................

– Ψήφισμα για τις δημοκρατικές αναταραχές στη Βόρειο Αφρική και
τη Μέση Ανατολή: οι συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, για την
Ευρώπη και για την υφήλιο (ΑΚΕ-ΕΕ/100.958/11/τελ.) ................

– Δήλωση για το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Busan, Νότιος Κορέα, 2011

– Δήλωση για την Ένωση για την καθολική πρόσβαση ενόψει της
συνάντησης υψηλού επιπέδου του 2011 για το AIDS τον Ιούνιο
2011 ...............................................................................................

– Τροπολογίες επί του Κανονισμού της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που υποβλήθηκαν από
το Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 34 του Κανονισμού ..................
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I

(Ανακοινώσεις)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

__________

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
(Ουγγαρία)
__________

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, 16ης ΜΑΪΟΥ 2011

(2011/C .../02)

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 11.00)

Επίσημη εναρκτήρια συνεδρίαση

Λαμβάνουν το λόγο ενώπιον της Συνέλευσης οι κάτωθι:

David Matongo, Συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, Louis Michel, Συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και Pál Schmitt, Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Louis MICHEL

Συμπρόεδρος

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης

Ο Συμπρόεδρος καλωσορίζει όλους τους συμμετέχοντες.

Σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης
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Ο Συμπρόεδρος ανακοινώνει ότι ο κατάλογος των μελών της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, όπως διαβιβάστηκε από τις αρχές των κρατών
ΑΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επισυναφθεί στα πρακτικά.

Διαπίστευση των μη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

Ο Συμπρόεδρος ανακοινώνει ότι ελήφθησαν τέσσερεις αιτήσεις διαπίστευσης μη
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17, παράγραφος 1, της
Συμφωνίας του Κοτονού και του άρθρου 1 του Κανονισμού της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, οι εν λόγω εκπρόσωποι θα εγγραφούν και θα
επισυναφθεί ο κατάλογος των ονομάτων τους στα πρακτικά.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης (AP100.908)

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών της 20ής συνόδου της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΕΕ C 126, 28 Απριλίου 2011)

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

3. Ανακοινώσεις των Συμπροέδρων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων
που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου της 15ης Μαΐου 2011

Ο Συμπρόεδρος αναφέρεται στα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Προεδρείου της
15ης Μαΐου 2011.

Λαμβάνονται οι κάτωθι αποφάσεις:

α) Οι μόνιμες επιτροπές θα εκπονήσουν τις εξής εκθέσεις:

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων
– Το θέμα της έκθεσης θα αποφασιστεί με γραπτή διαδικασία.

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου
– Αστάθεια των τιμών, λειτουργία των παγκόσμιων αγορών γεωργικών

προϊόντων και η επίπτωσή τους επί της επισιτιστικής ασφάλειας στις χώρες
ΑΚΕ.

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
– Η κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση της εξόρυξης στις χώρες ΑΚΕ.

β) Οι τροπολογίες επί του Κανονισμού, που εγκρίθηκαν μετά από διαβούλευση
της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, θα υποβληθούν στη Συνέλευση προς
έγκριση στις 18 Μαΐου.
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γ) Δήλωση για το HIV/AIDS, που ετοίμασε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
και Περιβάλλοντος για τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου που οργανώνει τον
Ιούνιο του 2011 για το AIDS ο ΟΗΕ, θα υποβληθεί στη Συνέλευση προς
έγκριση δια βοής στις 18 Μαΐου.

δ) Το Προεδρείο θα εξετάσει και εγκρίνει τις εκθέσεις για ευαίσθητα ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι ατομικές υποθέσεις. Η Επιτροπή Πολιτικών
Υποθέσεων θα εξετάσει στο πλαίσιο αυτό γενικότερα ζητήματα.

ε) Οι Συμπρόεδροι θα δώσουν συνέντευξη τύπου σχετικά με την κατάσταση στη
Μαδαγασκάρη.

στ) Οι Συμπρόεδροι θα προσκαλέσουν το νέο Πρόεδρο του Νίγηρα, Mahamadou
Issoufou, πρώην μέλος της ΚΣΙΕ, στην 22η Σύνοδο της ΚΣΙΕ που θα διεξαχθεί
στη Σιέρρα Λεόνε.

ζ) Το Προεδρείο θα στείλει διερευνητικές των πραγμάτων αποστολές στο
Ανατολικό Τιμόρ, στο Ispra (Ιταλία), στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την
Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας στο Busan (Νότιο Κορέα), στο Μπενίν, στα
Φίτζι και στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

η) Το Προεδρείο θα στείλει αποστολές για την παρακολούθηση των εκλογών στη
ΛΔΚ και στη Ζάμπια, εφόσον ληφθούν επίσημες προσκλήσεις και, στην
περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον μεταβεί εκεί αποστολή της
ΕΕ.

Ο Συμπρόεδρος πληροφορεί τη Συνέλευση ότι το Φόρουμ των Γυναικών συνήλθε το
πρωί του Σαββάτου. Η συνεδρίαση έγινε υπό την συμπροεδρία των Zita Gurmai και
Mo-Mamo Karerwa και εξέτασε το θέμα των γυναικών που αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Ο Συμπρόεδρος ανακοινώνει τις κάτωθι προθεσμίες:

– όσον αφορά τις τροπολογίες επί των συμβιβαστικών ψηφισμάτων και άλλων
επειγουσών προτάσεων ψηφίσματος προς ψηφοφορία: Τρίτη, 17 Μαΐου 2011 στις
12.00 το μεσημέρι.

– όσον αφορά ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους ψηφοφορίας: Τετάρτη, 18 Μαΐου
2011 στις 10.00 εγγράφως.

Ο Συμπρόεδρος Matongo διαβάζει δήλωση του νέου Προέδρου του Νίγηρα,
Mahamadou Issoufou.

4. Δήλωση του Andris Piebalgs, Επιτρόπου αρμόδιου για την ανάπτυξη

Ο Επίτροπος εκφωνεί δήλωση.
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5. Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Υποβλήθηκαν συνολικά 33 ερωτήσεις προς την Επιτροπή.

Η Επιτροπή είχε προηγουμένως απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις και ο Επίτροπος
απαντά προφορικώς τις συμπληρωματικές ερωτήσεις των κάτωθι συντακτών:

Ερώτηση αριθ. 1 του Filip Kaczmarek για μια δεκαετή στρατηγική για την Αφρική.

Ερώτηση αριθ. 6 του Rajeshree Kumaree Nita Deerpalsing (Μαυρίκιος) επί της
Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Ερώτηση αριθ. 7 του κ. Waven William (Σεϋχέλλες) για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Ερώτηση αριθ. 9 της Gabi Zimmer για τις τιμές των τροφίμων και την κερδοσκοπία.

Ερώτηση αριθ. 16 της Christa Klaß για την προστασία, εκπαίδευση και χειραφέτηση
ευάλωτων νέων και εφήβων κοριτσιών με πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας της
ομάδας G8/G20.

Ερώτηση αριθ. 17 του Michael Cashman (που αναπληρώνεται από την Françoise
Castex) για την ισότητα των φύλων και τις γυναίκες που πάσχουν από HIV/AIDS στη
Νοτίως της Σαχάρας Αφρική.

Ερώτηση αριθ. 21 της Catherine Bearder για τα σχέδια της Επιτροπής όσον αφορά τις
δαπάνες και την επάνδρωση στα πλαίσια των εργασιών στους κοινωνικούς τομείς της
ΓΔ DEVCO.

Ερώτηση αριθ. 24 της Françoise Castex για τον οικογενειακό προγραμματισμό στο
πλαίσιο των δεσμεύσεων της ομάδας G8 για την υγεία μητέρων και παιδιών.

Ερώτηση αριθ. 25 του Jo Leinen για την εξασφάλιση υδάτινων πόρων στις χώρες
ΑΚΕ.

Ερώτηση αριθ. 33 του Musikari Kombo (Κένυα) για τη φυματίωση.

Ερώτηση αριθ. 12 του David Martin για τα συνοδευτικά μέτρα όσον αφορά την
μπανάνα.

Ερώτηση αριθ. 13 της Linda McAvan για το καθεστώς στήριξης του βαμβακιού και
την πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη.

Ερώτηση αριθ. 14 του Assarid Imbarcaouane (Μάλι) για το βαμβάκι.

Ερώτηση αριθ. 18 του Niccolò Rinaldi (που αναπληρώνεται από τη Fiona Hall) για
τις φυσικές καταστροφές και τις χώρες ΑΚΕ.
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Ερώτηση αριθ. 19 του Horst Schnellhardt για τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών
φαρμάκων και βασικής κτηνιατρικής μέριμνας στην Αφρική.

Ερώτηση αριθ. 27 του Norbert Neuser για την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια.

Ερώτηση αριθ. 28 της Fiona Hall για τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο που
επιστρέφονται στη ΛΔΚ.

Ερώτηση αριθ. 29 του Olle Schmidt για τη συμφωνία του Κοτονού και την Κούβα.

Ερώτηση αριθ. 30 του Teshome Toga (Αιθιοπία) (που αναπληρώνεται από τον
Tesfaye Daba) για την εμπλοκή της ΕΕ στο Βόρειο και Νότιο Σουδάν.

Ερώτηση αριθ. 31 της Marielle de Sarnez (που αναπληρώνεται από τον Olle Schmidt)
για την εκλογική κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ερώτηση αριθ. 32 της Elie Hoarau για την κατάσταση στη Μαδαγασκάρη.

Οι συντάκτες των ερωτήσεων 8, 10, 11, 15, 20 και 23 δεν υποβάλλουν
συμπληρωματικές ερωτήσεις.

Οι συντάκτες των ερωτήσεων 2, 3, 4, 5, 22 και 26 δεν είναι παρόντες.

6. Δράση της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν κατά την
20ή σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης

Ο Επίτροπος παραπέμπει στο έγγραφο για τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στα
ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στην Κινσάσα (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό).

7. Συζήτηση με τον Andris Piebalgs, Επίτροπο αρμόδιο για την ανάπτυξη –
χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών

Ο Επίτροπος προβαίνει σε εισήγηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ διακυβέρνησης,
δημοκρατίας και ανάπτυξης.

Ομιλητές: Rabindre T. Parmessar (Σουρινάμ), Olle Schmidt, Gay Mitchell, Maria da
Graça Carvalho, Waven William (Σεϋχέλλες), Bobbo Hamatoukour (Καμερούν),
Musa Hussein Naib (Ερυθραία) and Fatima Hajaig (Νότιος Αφρική).

Ο Επίτροπος απαντά στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές.

8. Η δημοσιονομική στήριξη ως μέσο για την παροχή επίσημης αναπτυξιακής
βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ
Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου
Έκθεση του Mohamed Abdallahi Ould Guelaye (Μαυριτανία) και του Enrique
Guerrero Salom
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Οι Enrique Guerrero Salom και Mohamed Abdallahi Ould Guelaye (Μαυριτανία)
παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Ο Επίτροπος προβαίνει σε δήλωση επί του θέματος.

Ομιλητές: Frank Engel, Françoise Castex, Waven William (Σεϋχέλλες), Louis Michel,
Job Yustino Ndugai (Τανζανία), Robert Sturdy, Milner Tozaka (Νήσοι Σολομώντος),
Mo-Mamo Karerwa (Μπουρούντι), Elie Hoarau, Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη),
Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Patrice Tirolien, Michael Gahler, Emmanuel
Kwasi Bandua (Γκάνα), Michèle Striffler, Komi Selom Klassou (Τόγκο), Denis Polisi
(Ρουάντα), Musikari N. Kombo (Κένυα), Assarid Imbarcaouane (Μάλι) και Ana Rita
Geremias Sithole (Μοζαμβίκη).

Τη συζήτηση περατώνουν οι Abdallahi Ould Guelaye (Μαυριτανία) και Enrique
Guerrero Salom, καθώς και ο Επίτροπος Piebalgs.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 18.15)

David MATONGO και
Louis MICHEL

Mohamed Ibn CHAMBAS και
Luis Marco AGUIRIANO NALDA

Συμπρόεδροι Γενικοί Συγγραμματείς
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, 17ης ΜΑΪΟΥ 2011

(2011/C.../02)

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David MATONGO

Συμπρόεδρος

Ο Συμπρόεδρος ανακοινώνει ότι η 17η Μαΐου είναι η διεθνής ημέρα κατά της
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.

1. Η επίπτωση της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής επί των χωρών
ΑΚΕ
Συζήτηση χωρίς ψήφισμα

Ο Jerzy Plewa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) προβαίνει σε παρουσίαση.

Ομιλητές: Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Netty Baldeh (Γκάμπια), Liam
Aylward, Rajesshree Kumaree Deerpalsing (Μαυρίκιος), François Alfonsi, Musikari
Kombo (Κένυα), James Nicholson, Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη), Elie Hoarau,
Giancarlo Scottà, Glen Noel (Γρενάδα), Waven William (Σεϋχέλλες), Christa Klaß,
Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Zita Gurmai, Komi Klassou (Τόγκο), Mariya
Nedelcheva, Fatima Hajaig (Νότιος Αφρική), Michèle Striffler και Assarid
Imbarcaouane (Μάλι).

Ο Jerzy Plewa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) απαντά στις ερωτήσεις.

2. Δήλωση του Shamsudeen Usman, Υπουργού Εθνικού Σχεδιασμού και
Αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Χωροταξίας της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (Νιγηρία), Ασκούντος την Προεδρία του
Συμβουλίου ΑΚΕ

Ο Shamsudeen Usman απευθύνεται στη Συνέλευση.

3. Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο ΑΚΕ

Ο Shamsudeen Usman απαντά στις κάτωθι ερωτήσεις και συμπληρωματικές
ερωτήσεις:
Ερώτηση αριθ. 1 του Filip Kaczmarek για τους πρόσφυγες σε χώρες της ΕΕ.

Ερώτηση αριθ. 2 του Waven William (Σεϋχέλλες) για τις συμφωνίες οικονομικής
εταιρικής σχέσης.
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Ερώτηση αριθ. 3 του Horst Schnelhardt για την επικύρωση και εφαρμογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τη ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.

Ερώτηση αριθ. 4 του Olle Schmidt για την απόφαση της Επιτροπής της Αφρικανικής
Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών.

Ερώτηση αριθ. 5 του Ole Christensen για τις Συμφωνίες Αλιευτικής Σύμπραξης
(ΣΑΣ).

Ερώτηση αριθ. 6 της Marielle de Sarnez (που αναπληρώνεται από τον Olle Schmidt)
για την εκλογική κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ερώτηση αριθ. 7 του Niccolò Rinaldi (που αναπληρώνεται από την Catherine
Bearder) για την επισιτιστική ασφάλεια και τα καύσιμα από γεωργικά προϊόντα.

Ερώτηση αριθ. 7α του Musikari Kombo (Κένυα) για την πολιτική σχετικά με τα
άτομα με αναπηρίες.

4. Συζήτηση με το Συμβούλιο ΑΚΕ – χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον
κατάλογο των ομιλητών

Ομιλητές: Musa Hussein Naib (Ερυθραία), Horst Schnellhardt, Waven William
(Σεϋχέλλες), Musikari Kombo (Κένυα), Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη).

Ο Shamsudeen Usman απαντά στις ερωτήσεις.

5. Επείγον θέμα αρ.1: Η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
Τη συζήτηση ανοίγουν οι Michael Matthiessen (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, ΕΥΕΔ) και Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Ομιλητές: Maria da Graça Carvalho, Diomandé Gbaou (Ακτή του Ελεφαντοστού),
Norbert Neuser, Louis Michel, Moses Kollie (Λιβερία), Boris Mbuku Laka (Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό), Fatima Hajaig (Νότιος Αφρική), Gabriele Zimmer,
Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη), Giancarlo Scottà, Hamadaou Sylla (Μάλι), Mariya
Nedelcheva, Netty Baldeh (Γκάμπια), Catherine Bearder, Peter Šťastný, François
Alfonsi, Michèle Striffler, Anna Záborská, Michael Matthiessen (ΕΥΕΔ) και
Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

6. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Χώρες (ΛΑΧ IV) στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 9-13 Μαΐου 2011
Συζήτηση χωρίς ψήφισμα

Ο Cheick Sidi Diarra, Γενικός Υπογραμματέας του ΟΗΕ, Ύπατος Αρμοστής για τις
ΛΑΧ, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα
νησιωτικά κράτη και Γενικός Γραμματέας της ΛΑΧ IV του ΟΗΕ προβαίνει σε
εισήγηση.

Ομιλητές: Cheick Sidi Diarra, Louis Michel, Filip Kaczmarek, Ole Christensen, Komi
Klassou (Τόγκο), Gabriele Zimmer, Musa Hussein Naib (Ερυθραία), Mariya



12/102 PV\879829EL.doc

EL

Nedelcheva, Waven William (Σεϋχέλλες), Anna Záborská, Olebile Gaborone
(Μποτσουάνα) και Milner Tozaka (Νήσοι Σολομώντος).

Οι Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Cheick Sidi Diarra ολοκληρώνουν τη
συζήτηση.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Louis MICHEL

Συμπρόεδρος

7. Ο δρόμος προς το 4ο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Busan (Νότιος Κορέα) στα τέλη του
2011
Συζήτηση που περατώνεται με δήλωση (με συμμετοχή βουλευτών από την
Ένωση Ευρωπαίων Βουλευτών με την Αφρική (Association of European
Parliamentarians with Africa - AWEPA)

Οι Jon Lomøy, Διευθυντής της Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη του ΟΟΣΑ, και Miet
Smet, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Βουλευτών με την Αφρική (AWEPA),
παρουσιάζουν τα βασικά μηνύματα του 4ου Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Busan.

Ομιλητές: Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Louis Michel, Filip Kaczmarek,
Komi Selom Klassou (Τόγκο), Patrice Tirolien, Waven William (Σεϋχέλλες),
François Alfonsi, Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), James Nicholson, Milner Tozaka
(Νήσοι Σολομώντος), Gabriele Zimmer, N. Joyce Laboso (Κένυα), Frank Engel,
Mariya Nedelcheva, Hamadou Sylla (Μάλι), Ana Rita Geremias Sithole
(Μοζαμβίκη), Fatima Hajaig (Νότιος Αφρική) και Job Yustino Ndugai (Τανζανία).

Οι Jon Lomøy (ΟΟΣΑ), Miet Smet (AWEPA) και Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) περατώνουν τη συζήτηση.

8. Προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και το σεβασμό της
συνταγματικής τάξης σε χώρες της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων
Έκθεση των François Ibovi (Δημοκρατία του Κονγκό) και Olle Schmidt

Οι François Ibovi (Δημοκρατία του Κονγκό) και Olle Schmidt παρουσιάζουν την
έκθεσή τους.

Ομιλητές: Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Mariya Nedelcheva, Piet
Vanderwalt (Ναμίμπια), David Martin, Apala Lutundula (Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό), James Nicholson, Elie Hoarau, Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Michael
Gahler, Musa Hussein Naib (Ερυθραία), Edit Bauer, Tesfaye Daba (Αιθιοπία),
Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη), Glen Benedict Noel (Γρενάδα), Emmanuel Kwasi



PV\879829EL.doc 13/102

EL

Bandua (Γκάνα), Musikari N. Kombo (Κένυα), Komi Selom Klassou (Τόγκο) και
Donald Ramotar (Γουιάνα).

Οι François Ibovi (Δημοκρατία του Κονγκό), Olle Schmidt, Michael Matthiessen
(ΕΥΕΔ) και Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) περατώνουν τη συζήτηση.

9. Ρύπανση των υδάτων
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
Έκθεση του Bobbo Hamatoukour (Καμερούν) και της Christa Klaß

Οι Bobbo Hamatoukour (Καμερούν) και Christa Klaß παρουσιάζουν την έκθεσή
τους.

Ομιλητές: Bruno Gatta (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Horst Schnellhardt, Jutta Haug,
Milner Tozaka (Νήσοι Σολομώντος), Robert Sturdy, Fiona Hall, Waven William
(Σεϋχέλλες), Komi Selom Klassou (Τόγκο), Musikari N. Kombo (Κένυα), Maria da
Graça Carvalho, Jo Leinen και Hans-Peter Mayer.

Οι Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Christa Klaß και Bruno Gatta (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) περατώνουν τη συζήτηση.

10. Η κατάσταση στην Ουγγαρία και τη γείτονα περιοχή
Ανταλλαγή απόψεων με τις Ουγγρικές αρχές για τη διαχείριση των υδάτων

Ο Illés Zoltán, Υπουργός Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ουγγαρίας, προβαίνει σε
παρουσίαση της διαχείρισης των υδάτων στην Ουγγαρία και τις γειτονικές της χώρες.

Ομιλητές: Edit Bauer, Olle Schmidt, Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Michael
Gahler και Piet Vanderwalt (Ναμίμπια).

Ο Illés Zoltán απαντά στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 18.06)

David MATONGO και
Louis MICHEL

Mohamed Ibn CHAMBAS και
Luis Marco AGUIRIANO NALDA

Συμπρόεδροι Γενικοί Συγγραμματείς
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 18ης ΜΑΪΟΥ 2011

(2011/C .../02)

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David MATONGO

Συμπρόεδρος

1. Έγκριση των πρακτικών της Δευτέρας, 16ης Μαΐου, και της Τρίτης, 17ης

Μαΐου 2011

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

2. Επείγον θέμα αριθ. 2: Οι δημοκρατικές αναταραχές στη Βόρειο Αφρική
και τη Μέση Ανατολή: οι συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, για την Ευρώπη
και για την υφήλιο

Οι Michael Mathiessen (ΕΥΕΔ) και Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ανοίγουν
τη συζήτηση παρουσιάζοντας το θέμα.

Ομιλητές: Mariya Nedelcheva, Christophe Lutundula (Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό), Françoise Castex, Olle Schmidt, Piet Van der Walt (Ναμίμπια), François
Alfonsi, Douglas Slater (Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες), James Nicholson, Waven
William (Σεϋχέλλες), Elie Hoarau, Mo-Mamo Karerwa (Μπουρούντι), Oreste Rossi,
Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη), Maria Da Graça Carvalho, Enrique Guerrero Salom,
Glen Noel (Γρενάδα), Edit Bauer, Netty Baldeh (Γκάμπια), Zita Gurmai, Bobbo
Hamatoukour (Καμερούν), Donald Ramotar (Γουιάνα), Assarid Imbarcaouane
(Μάλι), Michael Mathiessen (ΕΥΕΔ) και Domenico Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

3. Δήλωση του János Martonyi, Υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας και
Ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο János Martonyi απευθύνεται στη Συνέλευση.

4. Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της ΕΕ

Ο János Martonyi απαντά στις κάτωθι ερωτήσεις:

Ερώτηση αριθ. 10 του Ibrahim Bundu (Σιέρρα Λεόνε) για τους πρόσθετους πόρους
μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του 10ου ΕΤΑ.

Ερώτηση αριθ. 11 του Waven William (Σεϋχέλλες) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης.
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Ερώτηση αριθ. 13 του Ole Christensen για τις Συμφωνίες Αλιευτικής Σύμπραξης
(ΣΑΣ).

Ερώτηση αριθ. 14 του David Martin για τον κανονισμό που αφορά τον ορισμό των
αλκοολούχων ποτών (110/2008).

Ερώτηση αριθ. 15 της Gabriele Zimmer για τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών των
ΔΧΟ και της μεταχείρισης S&D που αναγνωρίζει ο ΠΟΕ.

Ερώτηση αριθ. 17 του Patrice Tirolien για την κοινή γεωργική πολιτική και τη
συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.

Ερώτηση αριθ. 18 της Elie Hoarau για την εντολή του Γραφείου Προστασίας του
Περιβάλλοντος στον Ινδικό Ωκεανό.

Ερώτηση αριθ. 27 της Marielle de Sarnez (που αναπληρώνεται από τον Olle Schmidt)
για την κοινή γεωργική πολιτική και τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.

Ερώτηση αριθ. 8 του Tesfaye Daba (Αιθιοπία) για την ΕΥΕΔ και το μέλλον της
εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

Ερώτηση αριθ. 9 του Assarid Imbarcaouane (Μάλι) για το μέλλον της Συμφωνίας του
Κοτονού.

Ερώτηση αριθ. 12 του Michael Cashman (που αναπληρώνεται από τον Patrice
Tirolien) για τη δέσμευση της ΕΕ να αφιερώνει μέχρι το 2015 το 0,7% του ΑΕΕ ως
ΕΑΒ.

Ερώτηση αριθ. 16 του Niccolò Rinaldi (που αναπληρώνεται από την Catherine
Bearder) για την επισιτιστική ασφάλεια και τα καύσιμα από γεωργικά προϊόντα.

Ερώτηση αριθ. 19 του Filip Kaczmarek για τους πρόσφυγες σε χώρες της ΕΕ.

Ερώτηση αριθ. 20 και ερώτηση αριθ. 21 δεν λαμβάνουν απάντηση επειδή
απουσιάζουν οι συντάκτες τους.

Ερώτηση αριθ. 22 του Horst Schnelhardt για την επικύρωση και εφαρμογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τη ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.

Ερώτηση αριθ. 23 της Zita Gurmai για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για
τα φύλα κατά την περίοδο 2010-2015.

Ερώτηση αριθ. 24 του Rajeshree Kumaree Nita Deerpalsing (Μαυρίκιος) για την
πειρατεία στον Ινδικό Ωκεανό και την ανάγκη συνεκτικού προγράμματος για
περιφερειακή ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ερώτηση αριθ. 25 της Fiona Hall για την πυρηνική ασφάλεια.
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Ερώτηση αριθ. 26 του Jo Leinen για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο
Ντέρμπαν.

5. Συζήτηση με το Συμβούλιο της ΕΕ – χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον
κατάλογο των ομιλητών

Ομιλητές: Olle Schmidt, Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη), Rajeshree Kumaree Nita
Deerpalsing (Μαυρίκιος), Komi Selom Klassou (Τόγκο), Patrice Tirolien, Piet Van
der Walt (Ναμίμπια), Tesfaye Daba (Αιθιοπία), Netty Baldeh (Γκάμπια), Diomandé
Gbaou (Ακτή του Ελεφαντοστού).

Ο János Martonyi απαντά στις ερωτήσεις.

6. Έκθεση για την 6η Περιφερειακή Συνάντηση (Κεντρική Αφρική) που
διεξήχθη στο Καμερούν από τις 28 έως τις 29 Απριλίου 2011

Ο Συμπρόεδρος αναφέρει προφορικά τα όσα συνέβησαν κατά τη συνάντηση.

Ομιλητές: Louis Michel, Bobbo Hamatoukour (Καμερούν), Catherine Bearder,
Olebile Gaborone (Μποτσουάνα) και Boris Mbuku Laka (Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό).

7. Συνοπτικές παρουσιάσεις από τα εργαστήρια

Οι εισηγητές παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους για τα τρία εργαστήρια:

Rabindre Parmessar (Σουρινάμ): Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επί του
γεωργικού περιβάλλοντος - Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της
Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών

Anna Záborská: ‘Comprehensive conductive educational programme’, η μέθοδος Pető
– Επίσκεψη στο ‘Pető Institute of Conductive Education and College for Conductor
Training’

Komi Selom Klassou (Τόγκο): Καινοτομία για ανάπτυξη: Ουγγρικές αποδοτικές και
βιώσιμες λύσεις για τη γεωργία, τη διαχείριση των υδάτων και την ενέργεια

8. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η Brenda King, Πρόεδρος της Επιτροπής μεταπαρακολούθησης ΑΚΕ για την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προβαίνει σε παρουσίαση.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Louis MICHEL
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Συμπρόεδρος

9. Ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος που περιέχουν οι εκθέσεις που
υπέβαλαν οι τρεις μόνιμες επιτροπές

Ο Συμπρόεδρος υπενθυμίζει τις διαδικασίες ψηφοφοριών της Συνέλευσης:

– Οι προκλήσεις σχετικά με το μέλλον της δημοκρατίας και το σεβασμό της
συνταγματικής τάξης στις χώρες της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ
Έκθεση του François Ibovi (Δημοκρατία του Κονγκό) και του Olle Schmidt
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων (ΑΚΕ-ΕΕ/100.919/11/τελ.)

Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, 4 και προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 26.
Απορριφθείσες τροπολογίες: 2, 3 και προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 40.

Το ούτως τροποποιηθέν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα.

– Η δημοσιονομική στήριξη ως μέσο για την παροχή επίσημης αναπτυξιακής
βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ
Έκθεση του Mohamed Abdallahi Ould Guelaye (Μαυριτανία) και του Enrique
Guerrero Salom
Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου (ΑΚΕ-
ΕΕ/100.900/11/τελ.)

Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, προφ. τροπ. επί της παρ. 2, 4 (με προφ. τροπ.), 5 (με
προφ. τροπ.), 6 (με προφ. τροπ.).
Τροπολογίες που αποσύρθηκαν: 2 και 3.

Το ούτως τροποποιηθέν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα.

– Ρύπανση των υδάτων
Έκθεση του Bobbo Hamatoukour (Καμερούν) και της Christa Klass
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος (ΑΚΕ-ΕΕ/100.915/11/τελ.)

Εγκρίνεται η τροπολογία 1.

Το ούτως τροποποιηθέν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα.

10. Ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων

– Πρόταση κατεπείγοντος ψηφίσματος για την κατάσταση στην Ακτή του
Ελεφαντοστού (ΑΚΕ-ΕΕ/100.957/11/τελ.)

Δεν κατατέθηκε καμία τροπολογία.

Εγκρίνεται ομόφωνα το ψήφισμα.
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– Πρόταση κατεπείγοντος ψηφίσματος για τις δημοκρατικές αναταραχές στη Βόρειο
Αφρική και στη Μέση Ανατολή: οι συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, για την Ευρώπη και
για την υφήλιο (ΑΚΕ-ΕΕ/100.958/11/τελ.)

Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, προφ. τροπ επί της παρ. 9, πρώτο μέρος της παρ. 10,
προφ. τροπ επί της αιτ. αναφ. 12, προφ. τροπ επί της τελευταίας αιτ. αναφ.
Απορριφθείσες τροπολογίες: 2, 3, 4, 2ο και 3ο μέρος της παρ. 10.

Το ούτως τροποποιηθέν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα.

11. Ψήφιση των τροπολογιών επί του κανονισμού της ΚΣΙΕ
(AP.100.938/A/τελ.)

Εγκριθείσα τροπολογία: πρώτο μέρος της τροπολογίας 17.
Απορριφθείσα τροπολογία: δεύτερο μέρος της τροπολογίας 17.

Εγκρίνονται με αυτές τις τροποποιήσεις οι τροπολογίες επί του κανονισμού της ΚΣΙΕ
που υποβλήθηκαν από το Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού.

12. Ψηφοφορίες επί των δηλώσεων

– Δήλωση για το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της
βοήθειας στο Busan, Νότιος Κορέα, 2011

Εγκρίνεται δια βοής.

– Δήλωση: Ένωση για την καθολική πρόσβαση ενόψει της συνάντησης υψηλού
επιπέδου του 2011 για το AIDS τον Ιούνιο 2011

Εγκρίνεται δια βοής.
Ο Robert Sturdy εκφράζει τη διαφωνία του με την παράγραφο 6 της δήλωσης: ‘S'unir
pour assurer un accès universel dans la perspective de la réunion de haut niveau sur le
SIDA prévue en juin 2011’.

13. Διάφορα

Ομιλητές: Netty Baldeh (Γκάμπια), Gay Mitchell, Amadou Ciré Sall (Σενεγάλη) και
Zita Gurmai.

14. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της 22ης συνόδου της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ

Ο Συμπρόεδρος ευχαριστεί τις ουγγρικές αρχές για τη φιλοξενία τους και για την
εξαίρετη οργάνωση, καθώς και τη συγγραμματεία και όλους τους υπαλλήλους για το
έργο που προσέφεραν.

Η 22η σύνοδος της ΚΣΙΕ θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2011 στο
Freetown (Σιέρρα Λεόνε).
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(Η συνεδρίαση λήγει στις 15.30)

David MATONGO και
Louis MICHEL

Mohamed Ibn CHAMBAS και
Luis Marco AGUIRIANO NALDA

Συμπρόεδροι Γενικοί Συγγραμματείς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Εκπρόσωποι ΑΚΕ Εκπρόσωποι ΕΚ

MATONGO (ΖΑΜΠΙΑ), Συμπρόεδρος MICHEL, Συμπρόεδρος
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ (Αντιπρόεδρος) ARIF (Αντιπρόεδρος)
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ (Αντιπρόεδρος) ŠŤASTNÝ (Αντιπρόεδρος)
ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Αντιπρόεδρος) HOARAU (Αντιπρόεδρος)
ΚΟΝΓΚΟ (Δημοκρατία του) (Αντιπρόεδρος) KLAß (Αντιπρόεδρος)
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ (Αντιπρόεδρος) NICHOLSON (Αντιπρόεδρος)
ΓΟΥΙΑΝΑ (Αντιπρόεδρος) McAVAN (Αντιπρόεδρος)
ΤΖΑΜΑΙΚΑ (Αντιπρόεδρος) RONZULLI (Αντιπρόεδρος)
ΛΕΣΟΘΟ (Αντιπρόεδρος) GOERENS (Αντιπρόεδρος)
ΛΙΒΕΡΙΑ (Αντιπρόεδρος) SPERONI (Αντιπρόεδρος)
ΜΑΛΙ (Αντιπρόεδρος) ROITHOVÁ (Αντιπρόεδρος)
ΤΑΝΖΑΝΙΑ (Αντιπρόεδρος) OUZKÝ (Αντιπρόεδρος)
ΤΟΥΒΑΛΟΥ (Αντιπρόεδρος) RIVASI (Αντιπρόεδρος)
ΑΓΚΟΛΑ ALFONSI
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ALVES
ΜΠΑΧΑΜΕΣ BAUER
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ BEARDER
ΜΠΕΛΙΖΕ BOVÉ
ΜΠΕΝΙΝ BULLMANN
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ CALLANAN
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ CARVALHO
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CASA
ΤΣΑΝΤ CASINI
ΚΟΜΟΡΕΣ CASPARY
ΚΟΝΓΚΟ (Λαϊκή Δημοκρατία του) CASTEX
ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ CHRISTENSEN
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ COELHO
ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ DE KEYSER
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DELVAUX
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ DE MITA
ΕΡΥΘΡΑΙΑ DE SARNEZ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ DURANT
ΦΙΤΖΙ ENGEL
ΓΚΑΜΠΟΝ ESTARÀS FERRAGUT
ΓΚΑΜΠΙΑ FERREIRA, Elisa
ΓΚΑΝΑ FERREIRA, João
ΓΡΕΝΑΔΑ FORD
ΓΟΥΙΝΕΑ GAHLER
ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ GRIESBECK
ΑΙΤΗ GUERRERO SALOM
ΚΕΝΥΑ HALL
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ HÄNDEL
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ HANNAN
ΜΑΛΑΟΥΙ HAUG
ΜΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ (Δημοκρατία) JADOT
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ JENSEN
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ JOLY
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ (Ηνωμένες Πολιτείες) KACZMAREK
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ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ KORHOLA
ΝΑΜΙΜΠΙΑ KUHN
ΝΑΟΥΡΟΥ (Δημοκρατία του) LEGUTKO
ΝΙΓΗΡΑΣ LE PEN
ΝΙΓΗΡΙΑ LÓPEZ AGUILAR
ΝΙΟΥΕ McMILLAN-SCOTT
ΠΑΛΑΟΥ MANDERS
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ MARTIN
ΡΟΥΑΝΤΑ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ MATO ADROVER
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ MAYER
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ MITCHELL
ΣΑΜΟΑ MOREIRA
ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ NEDELCHEVA
ΣΕΝΕΓΑΛΗ NEUSER
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ ROSSI
ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ SCHLYTER
ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ SCHMIDT
ΣΟΜΑΛΙΑ SCHNELLHARDT
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ SCICLUNA
ΣΟΥΔΑΝ SCOTTÀ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ SENYSZYN
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ STRIFFLER
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ STURDY
ΤΟΓΚΟ TIROLIEN
ΤΟΝΓΚΑ TOIA
ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ VLASÁK
ΟΥΓΚΑΝΤΑ WIELAND
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ ZANICCHI
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ZIMMER

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μέλη ΑΚΕ Μέλη ΕΚ

JEAN MARIE, ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, Συμπρόεδρος CASA, Συμπρόεδρος
TAMAPUA (ΣΑΜΟΑ), Αντιπρόεδρος KORHOLA, Αντιπρόεδρος
ΜΠΕΝΙΝ, Αντιπρόεδρος CASTEX, Αντιπρόεδρος

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ALFONSI
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CALLANAN
IBOVI (ΚΟΝΓΚΟ, Δημοκρατία του) CASINI
GBAOU (ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ) DE KEYSER
ABDI SAID (ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ) DURANT
DABA (ΑΙΘΙΟΠΙΑ) FERREIRA, Elisa
KUBUABOLA (ΦΙΤΖΙ) GAHLER
ROGOMBE (ΓΚΑΜΠΟΝ) GRIESBECK
PEREIRA (ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ) HANNAN
RAMOTAR (ΓΟΥΙΑΝΑ) HÄNDEL
ΑΙΤΗ KACZMAREK
LEBAJOA (ΛΕΣΟΘΟ) LE PEN
KOLLIE (ΛΙΒΕΡΙΑ) MANDERS
SERAMILA (ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ) MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ΜΑΛΙ MOREIRA
VAN DER WALT (ΝΑΜΙΜΠΙΑ) NEDELCHEVA
ΝΑΟΥΡΟΥ NICHOLSON
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ΝΙΟΥΕ ROITHOVÁ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ SCOTTÀ
MUSA (ΣΟΥΔΑΝ) SCHMIDT
PARMESSAR (ΣΟΥΡΙΝΑΜ) SPERONI
KLASSOU (ΤΟΓΚΟ) STRIFFLER
HLONGWANE (ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ) WIELAND

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέλη ΑΚΕ Μέλη ΕΚ

KUTEKALA KAAWA (ΚΟΝΓΚΟ, Λαϊκή Δημοκρατία
του), συμπρόεδρος

CARVALHO, Συμπρόεδρος

MUGAMBE (ΟΥΓΚΑΝΤΑ), Αντιπρόεδρος LEGUTKO, Αντιπρόεδρος
BUNDU (ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ), Αντιπρόεδρος ALVES, Αντιπρόεδρος

CARVALHO (ΑΓΚΟΛΑ) ARIF
ΜΠΑΧΑΜΕΣ BOVÉ
ΜΠΕΛΙΖΕ BULLMANN
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ CASPARY
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ ENGEL
NAIB (ΕΡΥΘΡΑΙΑ) FORD
BANDUA (ΓΚΑΝΑ) GOERENS
MAIR (ΤΖΑΜΑΙΚΑ) GUERRERO SALOM
AIPIRA (ΜΑΛΑΟΥΙ) HOARAU
OULD GUELAYE (ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ) JENSEN
DEERPALSING (ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ) KUHN
ΝΙΓΗΡΙΑ MARTIN
ΠΑΛΑΟΥ MATO ADROVER
POLISI (ΡΟΥΑΝΤΑ) MAYER
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ McMILLAN-SCOTT
SLATER (ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ) MICHEL
ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ MITCHELL
SALL (ΣΕΝΕΓΑΛΗ) SCHLYTER
WILLIAM (ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ) ŠŤASTNÝ
HAJAIG (ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ) SCICLUNA
VAIPULU (ΤΟΝΓΚΑ) STURDY
ITALELI (ΤΟΥΒΑΛΟΥ) TIROLIEN
SIKOFA (ΖΑΜΠΙΑ) ZANICCHI

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέλη ΑΚΕ Μέλη ΕΚ

SITHOLE (ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ), Συμπρόεδρος RIVASI, Συμπρόεδρος
KOMBO (ΚΕΝΥΑ), Αντιπρόεδρος BAUER, Αντιπρόεδρος
NOEL (ΓΡΕΝΑΔΑ), Αντιπρόεδρος NEDELCHEVA, Αντιπρόεδρος

THOMSON (ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ) BEARDER
GABORONE (ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ) CHRISTENSEN
SANOU (ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΣΟ) COELHO
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ DELVAUX
HAMATOUKOUR (ΚΑΜΕΡΟΥΝ) DE SARNEZ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ESTARÀS FERRAGUT
ΤΣΑΝΤ FERREIRA, João
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ΚΟΜΟΡΕΣ HALL
ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ HAUG
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ JADOT
BALDEH (ΓΚΑΜΠΙΑ) JOLY
ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ KLAß
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ LÓPEZ AGUILAR
ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ McAVAN
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ (Ηνωμένες Πολιτείες) NEUSER
ΝΙΓΗΡΑΣ OUZKέ
TOZAKA (ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ) RONZULLI
ΣΟΜΑΛΙΑ ROSSI
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ SCHNELLHARDT
NDUGAI (ΤΑΝΖΑΝΙΑ) SENYSZYN
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ TOIA
KHAN (ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ) VLASÁK
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ ZIMMER

__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 21Η ΣΥΝΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΜΑΙΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ουγγαρία)

MATONGO (Ζάμπια), Συμπρόεδρος MICHEL, Συμπρόεδρος

DE FONTES PEREIRA (Αγκόλα) ALFONSI
THOMSON (Μπαρμπάντος) AYLWARD (αναπλ. GRIESBECK)
DAYORI (Μπενίν) BAUER
GABORONE (Μποτσουάνα) (Αντιπρόεδρος) BEARDER
KABORE (Μπουρκίνα Φάσσο) CARVALHO
KARERWA (Μπουρούντι) (Αντιπρόεδρος) CASA (1)

HAMATOUKOUR (Καμερούν) (Αντιπρόεδρος) CASTEX
MALLOUM (Τσαντ) CHRISTENSEN
MBUKU LAKA (Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του) DAVID (αναπλ. DE MITA) (2, 3)

BOUNKOULOU (Κονγκό, Δημοκρατία του)
(Αντιπρόεδρος)

ENGEL

GBAOU (Ακτή του Ελεφαντοστού) ESTARÀS FERRAGUT
SOUBANEH ATTEYE (Τζιμπουτί) FISAS AYXELA (αναπλ. DELVAUX)
JIMÉNEZ (Δομινικανή Δημοκρατία) GAHLER
SERICHE DOUGAN (Ισημερινή Γουινέα) GUERRERO SALOM
NAIB (Ερυθραία) GURMAI (αναπλ. DE KEYSER)
DABA (Αιθιοπία) HALL
KUBUABOLA (Φίτζι) (*) HANKISS (αναπλ. WIELAND) (2, 3)

ROGOMBE (Γκαμπόν) HAUG
BALDEH (Γκάμπια) HOARAU (Αντιπρόεδρος)
BANDUA (Γκάνα) KACZMAREK
NOEL (Γρενάδα) KLAß (Αντιπρόεδρος)
PEREIRA (Γουινέα-Μπισσάου) KORHOLA
RAMOTAR (Γουιάνα) (Αντιπρόεδρος) LEINEN (αναπλ. LÓPEZ AGUILAR)
MAIR (Τζαμάικα) (Αντιπρόεδρος) McAVAN (Αντιπρόεδρος)
KOMBO (Κένυα) MARTIN
LEBAJOA (Λεσόθο) (Αντιπρόεδρος) MARTÍNEZ MARTÍNEZ (1, 2)

KOLLIE (Λιβερία) (Αντιπρόεδρος) MAYER
AIPIRA (Μαλάουι) MITCHELL
ASSARID IMBARCAOUANE (Μάλι) (Αντιπρόεδρος) MORGANTI (αναπλ. SPERONI)
OULD GUELAYE (Μαυριτανία) NEDELCHEVA
DEERPALSING (Μαυρίκιος) NEUSER
SITHOLE (Μοζαμβίκη) NICHOLSON (Αντιπρόεδρος) (2, 3)

VAN DER WALT(Ναμίμπια) PONGA (αναπλ. CASPARY) (1, 3)

TAMBUWAL (Νιγηρία) (*) RONZULLI (Αντιπρόεδρος) (3)

DEKENA (Παπούα Νέα Γουινέα) ROSSI
POLISI (Ρουάντα) (Αντιπρόεδρος) SCHMIDT
JEAN MARIE (Αγία Λουκία) SCHNELLHARDT
SLATER (Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες) SCOTTÀ
TAMAPUA (Σαμόα) ŠŤASTNÝ (Αντιπρόεδρος)
SALL (Σενεγάλη) STRIFFLER
WILLIAM (Σεϋχέλλες) STURDY
BUNDU (Σιέρρα Λεόνε) TIROLIEN
TOZAKA (Νήσοι Σολομώντος) WIELAND (1)

HAJAIG (Νότιος Αφρική) ZÁBORSKA (αναπλ. CASINI)
MUSA (Σουδάν) ZIMMER
PARMESSAR (Σουρινάμ)
HLOPHE (Σουαζιλάνδη) (*)
NDUGAI (Τανζανία) (Αντιπρόεδρος)
SANTOS (Ανατολικό Τιμόρ)
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KLASSOU (Τόγκο)
VAIPULU (Τόνγκα)
KHAN (Τρινιδάδ και Τομπάγκο)
ITALELI (Τουβαλού) (Αντιπρόεδρος)
MUGAMBE (Ουγκάντα)
TOSUL (Βανουάτου)
HLONGWANE (Ζιμπάμπουε)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ:

ΚΟΥΒΑ
REGUEIFEROS LINARES

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
SERAMILA

ΝΙΓΗΡΑΣ
ABARRY (*)

(*) Χώρα που εκπροσωπείται από μη κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
(1) Παρών στις 16 Μαΐου 2011
(2) Παρών στις 17 Μαΐου 2011
(3) Παρών στις 18 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ:

ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ
ARIKO
MUORWEL
DAR BOTH
AWERIAL
LOGONGA
IGGA
OKECH
YOKWE

Επίσης παρόντες:

ΑΓΚΟΛΑ
DOS SANTOS
SIMBRÃO da CARVALHO
TINGAO PEDRO
ULIPAMUE
VAHEKINI

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
MANGOLE

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
OUEDRAOGO
OUOBA NABA
SANOU

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
MWIDOGO
NDIKUMAKO
RWANKINEZA
SINDAYIGAYA

ΚΑΜΕΡΟΥΝ
AWUDU MBAYA
DAOUDA
KOMBO GBERI
OWONA KONO

ΤΣΑΝΤ
DJIMAI
MALLOUM

ΚΟΝΓΚΟ (Λαϊκή Δημοκρατία του)
EZATY
KAMBAYI
KUTEKALA KAAWA
LOMBEYA
LUTUNDULU APALA
MABAYA GIZI AMINE

ΚΟΝΓΚΟ (Δημοκρατία του)
BETE-SIBA
IBARA
IBOVI
MENGA
MOUANGA NKEOUA
PASSI

ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ZINSOU
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MATADI NENGA GAMANDA
NKONGO BUDINA NZAU
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
OMAR ABDI SAID

ΕΡΥΘΡΑΙΑ
TEKLE

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
TADESSE
TOGA
YILALA

ΦΙΤΖΙ
VOCEA

ΓΚΑΜΠΟΝ
KOUMBA SOUVI
MANGOUALA
M'BA
MELIGUE MENGWA

ΓΚΑΝΑ
ANTWI
YIADOM

ΓΡΕΝΑΔΑ
FLETCHER

ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
CORREIA
DA COSTA
EMBALO
FERANADES

ΓΟΥΙΑΝΑ
GOMES

ΤΖΑΜΑΙΚΑ
GILBERT-ROBERTS

ΚΕΝΥΑ
AFFEY
KEMBI-GITTURA
LABOSO

ΛΕΣΟΘΟ
TIHELI

ΛΙΒΕΡΙΑ
BARCLAY
DUNAH

ΜΑΛΑΟΥΙ
BANDA
CITEYEYE
MWALWANDA
NDISALE
NKHATA GAMBATULA

ΜΑΛΙ
BA
CISSE
HAIDARA CISSE
SYLLA

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ABDELLA
BILAL
GUELADIO
OULD HAMOUD
OULD ZAMEL

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
GUNESSEE

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
LUCAS
MALENDZA
MANUEL

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
NAHOLO

ΝΙΓΗΡΙΑ
ABDUL'AZIZ
ABDULLAHI
AHMED
AKWASHIKI
BARRAYA
SADA SOLI

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
TABERENG

ΣΑΜΟΑ
CHAN TUNG

ΣΕΝΕΓΑΛΗ
SOW

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ
JUMU
KAMARA
KARGBO
TORTO

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
MA'AHANUA

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
MANAMELA
MULDER
SOOKLAL

ΣΟΥΔΑΝ
ABDEL MAGID AMIR
ABEL HALIM
HASSAN
OMER
OSMAN
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ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ABDOEL
AJAISO
RATHIPAL
SOMOHARDJO

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
NHLEKO

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
MWANJELWA

ΤΟΓΚΟ
GBONE

ΤΟΝΓΚΑ
KIOA

ΤΟΥΒΑΛΟΥ
LEUELU

ΟΥΓΚΑΝΤΑ
DOMBO
KATENTA-APULI
KIIZA

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
JOY

ΖΑΜΠΙΑ
SIKOTA

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
MLOTSHWA
MNKANDHLA
MUCHADA

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΕ
USMAN, Υπουργός Εθνικού Σχεδιασμού και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Χωροταξίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (Νιγηρία), Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου ΑΚΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕ
MARTONYI, Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

ΑΕ
IGUEH OFLEH

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΑΚΕ
BARAYA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
PIEBALGS, Επίτροπος αρμόδιος για την ανάπτυξη

PLEWA

ΕΥΕΔ
MATTHIESSEN

ΕΟΚΕ
ANTHONY
CHIBONGA
KING

ΤΚΓΑΣ
BOTO

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΕ
CHAMBAS, Γενικός Συγγραμματέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕ
AGUIRIANO NALDA, Γενικός Συγγραμματέας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, 16ης ΜΑΪΟΥ 2011

Διαπίστευση των μη κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων

1. Φίτζι

κ. Ratu Inoke Kubuabola
Υπουργος Εξωτερικών & Διεθνούς Συνεργασίας
Δημοκρατία των Φίτζι
Επικεφαλής αντιπροσωπείας

2. Νίγηρας

Α. E. Abdou Abarry
Πρέσβης της Δημοκρατίας του Νίγηρα
Πρεσβεία του Νίγηρα
Βρυξέλλες
Επικεφαλής αντιπροσωπείας

3. Νιγηρία

Α. E. Usman Alhaji Baraya
Πρέσβης της Δημοκρατίας της Νιγηρίας
Πρεσβεία της Νιγηρίας
Βρυξέλλες
Επικεφαλής αντιπροσωπείας

4. Σουαζιλάνδη

Α. Ε. Joel M. Nhleko
Πρέσβης
Πρεσβεία του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης
Βρυξέλλες
Επικεφαλής αντιπροσωπείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

– Ψήφισμα σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και την
τήρηση της συνταγματικής τάξης σε χώρες ΑΚΕ και σε χώρες της ΕΕ
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.919/11/τελ.)

– Ψήφισμα σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη ως μέσο παροχής Επίσημης
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.900/11/τελ.)

– Ψήφισμα σχετικά με τη μόλυνση των υδάτων
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.915/11/τελ.)

– Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Ακτή Ελεφαντοστού
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.957/11/τελ.)

– Ψήφισμα σχετικά με τις δημοκρατικές εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και τη
Μέση Ανατολή: συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, την Ευρώπη και τον κόσμο
(ΑΚΕ-ΕΕ/100.958/11/τελ.)

– Δήλωση σχετικά με την πορεία προς το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Busan (Νότια Κορέα) στα τέλη του
2011

– Δήλωση με θέμα «Ενωμένοι για την καθολική πρόσβαση» ενόψει της
συνάντησης υψηλού επιπέδου για το AIDS που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του
2011

– Τροπολογίες επί του Κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που υποβλήθηκαν από το Προεδρείο δυνάμει του
άρθρου 34 του Κανονισμού
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΑΚΕ-ΕΕ/100.919/11/τελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ1

σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και την τήρηση της
συνταγματικής τάξης σε χώρες ΑΚΕ και σε χώρες της ΕΕ

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

 συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού της,

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη δημοκρατία, τις εκλογές και τη
διακυβέρνηση και ειδικότερα τα άρθρα 3, παράγραφος 2, 3, παράγραφος 10, 10,
14, 15, 18-21 και 23-26,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις
δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική (2002),

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της
16ης Δεκεμβρίου 1966,

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του
Κοτονού) και ειδικότερα τα άρθρα 9, παράγραφος 1, 9, παράγραφος 2,
υποπαράγραφος 2, 9, παράγραφος 3, 20, εδάφιο δ, και 33, εδάφιο α,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα τα άρθρα
2, 10 (το οποίο ορίζει ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην
αντιπροσωπευτική δημοκρατία), 11, παράγραφος 4, 21, παράγραφος 1, και 21,
παράγραφος 2,

                                               
1 Εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τη 18η Μαΐου 

2011 στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). 
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 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη Συνεργασίας ΕΕ-Κοινότητας για την Ανάπτυξη της
Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) του 1994,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΚΑΜΑ στους τομείς της
πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας, και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) για την
κοινωνία των πολιτών, ο οποίος υιοθετήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1997, και
ειδικότερα το άρθρο VI,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας / Αφρικανικής
Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική –
AHG/DECL.1 (XXXVIII)– και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αφρικανικής
Ένωσης για την παρατήρηση και παρακολούθηση εκλογών – X/CL/35 (III)
Παράρτημα II,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τις προκλήσεις της δημοκρατικής
προσαρμογής στην εθνοτική, πολιτιστική και θρησκευτική πολυμορφία στις
χώρες ΑΚΕ και στην ΕΕ (ΑΚΕ-ΕΕ/100.460/09/τελ.),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες
στις χώρες ΑΚΕ-ΕΕ (ΑΚΕ-ΕΕ/100.123/07/τελ.),

 έχοντας υπόψη τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία της 15ης Σεπτεμβρίου 2008
σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 13283/10 του Συμβουλίου σχετικά με την
τροποποίηση και την παράταση εφαρμογής της απόφασης 2007/641/ΕΚ για την
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι δυνάμει
του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και του άρθρου 37 του
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων (ΑΚΕ-
ΕΕ/100.919/11/τελ.),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία δεν ισοδυναμεί με συγκεκριμένο επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης, ότι οι χώρες ΑΚΕ και η ΕΕ εμπνέονται από κοινές
οικουμενικές αξίες και αρχές όσον αφορά τη δημοκρατία, τη χρηστή
διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η δημοκρατία αποτελεί
κοινό στόχο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας ΕΕ-ΑΚΕ,
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία είναι πολιτικό σύστημα στο οποίο η
κυριαρχία απορρέει από τον λαό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία δεν συνίσταται απλώς στην εκπλήρωση
των θεωρητικών προϋποθέσεων για την ελευθερία αλλά και στην ύπαρξη ενός
λειτουργικού συστήματος το οποίο προσφέρει σε όλους τους πολίτες δίκαια και
προσιτά μέσα βελτίωσης της καθημερινής τους ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει επίγνωση της κριτικής που της ασκείται
συχνά, ότι δηλαδή όταν αξιολογεί τις συνθήκες σε τρίτες χώρες ενίοτε εστιάζεται
υπερβολικά στις θεωρητικές πτυχές της δημοκρατίας και δεν διερευνά κατά
πόσον η υπό εξέταση κοινωνία είναι πραγματικά δημοκρατική,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές αρχές δεν πρέπει να επισκιάζονται από
την επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές έχουν ζωτική σημασία,
όμως δεν επαρκούν για τη γνήσια δημοκρατία, καθόσον η δημοκρατία αποτελεί
μια διαρκή προσπάθεια, που απαιτεί σεβασμό της πολυφωνίας, του κανόνα της
πλειοψηφίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, του κράτους δικαίου και
ενός νομικού πλαισίου εντός του οποίου κανένα κόμμα δεν μπορεί να τροποποιεί
το σύνταγμα προς ίδιον όφελος,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταγματικές διατάξεις για τη μεταβίβαση της
εξουσίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν πρέπει ποτέ να είναι αόριστες ή
δυνητικό αντικείμενο αυθαίρετης ερμηνείας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκρότηση κυβέρνησης μετά από εκλογές δημιουργεί
συχνά σοβαρά προβλήματα δημοκρατικής λειτουργίας, ιδίως όταν συνάπτονται
συμφωνίες κατανομής της εξουσίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τις χώρες της ΕΕ όσο και τις χώρες ΑΚΕ συμφέρει
εξίσου η διαρκής ανάπτυξη της δημοκρατίας και η εδραίωση και εύρυθμη
λειτουργία της συνταγματικής τάξης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
διευκολύνει τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακεραιότητα κατά τη διαχείριση των δημοσίων
υποθέσεων και των δημοσίων πόρων αποτελεί τον πυρήνα της χρηστής
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί
ηγέτες πρέπει να είναι πολιτικά και δικαστικά υπόλογοι για τη διαχείριση
δημοσίων πόρων από ιδιώτες,
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να έχουν καθολική εφαρμογή και να
μην υπόκεινται σε ειδικά εθνικά ή περιφερειακά «πρότυπα»,

I. Δημοκρατικές αρχές

1. τονίζει ότι το θεμέλιο μιας υγιούς δημοκρατίας συνίσταται στην καθολικότητα
των δικαιωμάτων, την ισότητα όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου και την
ελευθερία του ατόμου· επισημαίνει ότι έχει θεμελιώδη σημασία να γίνονται
σεβαστές όλες οι πολιτισμικές κοινότητες, θρησκείες και εθνοτικές ομάδες στο
εσωτερικό μιας χώρας·

2. υπενθυμίζει ότι όλα τα δημοκρατικά συστήματα στηρίζονται σε ένα σύνταγμα και
στη συνακόλουθη δικαιοδοτική τάξη, τονίζει δε ότι είναι άκρως σημαντικό να
διασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος·

3. τονίζει ότι η ισορροπία των εξουσιών (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική) είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας·

4. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της τακτικής διαβούλευσης με τον λαό μέσω
ελεύθερων, δίκαιων και ανόθευτων εκλογών και δημοψηφισμάτων, των οποίων
πρέπει να προηγούνται εκτενείς εκστρατείες ενημέρωσης και συζητήσεις·

5. υπογραμμίζει τη σημασία ενός πολυφωνικού συστήματος πολιτικών κομμάτων
καθώς και του σαφούς καθορισμού του ρόλου της αντιπολίτευσης·

6. υπογραμμίζει τις κοινές αξίες και στόχους της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ όσον
αφορά τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει, εντούτοις, ότι όλες οι
χώρες έχουν τις πολιτιστικές και ιστορικές ιδιαιτερότητές τους και ότι αυτές οι
διαφορές πρέπει να γίνονται σεβαστές·

7. τονίζει ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να είναι αληθινά δημοκρατική χωρίς
ανεξάρτητα, ελεύθερα και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης·

8. απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση όσον αφορά τα εκλογικά συστήματα τόσο
στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις χώρες ΑΚΕ· προειδοποιεί για τον κίνδυνο
πρακτικών όπως η χειραγώγηση των εκλογικών περιφερειών, η αλλοίωση των
εκλογικών καταλόγων, η προκατάληψη εκ μέρους των δικαστών που κρίνουν τη
συνταγματικότητα ή τα εκλογικά αποτελέσματα, και η διαμόρφωση ή
τροποποίηση του συντάγματος κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις όσων
κατέχουν την εξουσία.
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9. τονίζει ότι οι εκλογές και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν πρέπει να
αποτελούν πρόβλημα αλλά λύση, πράγμα που σημαίνει ότι:
– πρέπει να είναι ελεύθερες και δίκαιες·
– ο ηττημένος πρέπει να αποδέχεται τα αποτελέσματα και να τα αμφισβητήσει

μόνον με συνταγματικά μέσα·
– η πλειοψηφία πρέπει να σέβεται τις μειονότητες, τη διάκριση των εξουσιών

και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

10. τονίζει την πιεστική ανάγκη αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων, όπως η
φτώχεια, η έλλειψη προσιτών υπηρεσιών υγείας και η διαφθορά, τα οποία
εντείνουν την αντίληψη των πολιτών ότι η δημοκρατία δεν έχει βελτιώσει την
καθημερινή τους ζωή·

II. Δημοκρατικοί θεσμοί

11. υπογραμμίζει τη σημασία της σαφούς εξισορρόπησης και της διάκρισης των
εξουσιών·

12. συνιστά τα συντάγματα να ορίζουν εναργώς τους κανόνες που διέπουν τη
διάκριση των εξουσιών και να διευκρινίζουν το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο·
εκφράζει επιφυλάξεις έναντι των ευέλικτων συνταγμάτων τα οποία υπόκεινται σε
συχνές τροποποιήσεις·

13. υπογραμμίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα κοινοβούλια ως προς
τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας·

14. ευελπιστεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
(ΚΣΙΕ) θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και
πρακτικών όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο·

15. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας οργάνων και μηχανισμών που αποτρέπουν τη
λειτουργία μονοπωλίων πλούτου και διαφθοράς·

16. συνιστά οι κανόνες που διέπουν την πολιτική διαδοχή να είναι σαφώς
καθορισμένοι, προειδοποιώντας συγχρόνως για τον κίνδυνο των εύκολα
τροποποιήσιμων συνταγμάτων·

17. υποστηρίζει ότι τα συνταγματικά θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να σχεδιάζονται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τυχόν επιτρεπόμενοι περιορισμοί να ορίζονται με
σαφήνεια και να περιορίζονται και να υποτάσσονται αυστηρά στο γενικό
συμφέρον·
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18. αναγνωρίζει ότι, αν και οι συμφωνίες κατανομής της εξουσίας μπορούν να
αποδειχθούν χρήσιμες σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, τέτοια μέτρα πρέπει να
λαμβάνονται μόνον σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιστάσεις και για περιορισμένο
χρονικό διάστημα· τονίζει ότι η κατανομή της εξουσίας μπορεί να οδηγήσει στην
απουσία μιας γνήσιας, επικριτικής αντιπολίτευσης, όπως φαίνεται να συμβαίνει,
λόγου χάρη, στη Ζιμπάμπουε και την Κένυα· υπογραμμίζει ότι η κατανομή της
εξουσίας είναι πολύ διαφορετική από τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού·

19. προειδοποιεί ότι ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων με βάση τις συμφωνίες
κατανομής της εξουσίας δεν είναι ποτέ σαφώς καθορισμένος, οδηγώντας σε
περαιτέρω συγκρούσεις, ενώ δημιουργείται κίνδυνος παραμέλησης των απόψεων
της κοινωνίας, δεδομένου ότι οι συμφωνίες αυτού του είδους είναι συχνά
συμφωνίες μεταξύ των ηγεσιών πολιτικών κομμάτων·

20. τονίζει ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της
δημοκρατίας, όπως και οι αυστηροί κανόνες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων·

21. υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών η κατανομή
των κρατικών πόρων πρέπει να ελέγχεται αυστηρά·

22. υπογραμμίζει ότι όλες οι εκλογές πρέπει να είναι ελεύθερες, δίκαιες και
ανόθευτες και ότι τα αποτελέσματα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά· τονίζει
ότι οι προσπάθειες εκμετάλλευσης των εκλογών ως πολιτικού εργαλείου
συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία·

III. Δημοκρατικές προκλήσεις

23. χαιρετίζει την αύξηση των δημοκρατικών εκλογών στην αφρικανική ήπειρο,
ζητώντας συγχρόνως να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση των εκλογών, όχι
μόνον κατά τη διάρκεια των εκλογών και πριν από αυτές, αλλά, κυρίως, μετά τις
εκλογές, και επαναλαμβάνει το καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ανεξάρτητες
εθνικές εκλογικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης·
τονίζει ότι συχνά οι εν λόγω επιτροπές δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς·
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των
εκλογών από τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές·

24. συνιστά, αποβλέποντας στην προώθηση της δημοκρατίας, να ληφθούν μέτρα τα
οποία να διασφαλίζουν την ανάδειξη της ιδιότητας του πολίτη σε όλες τις
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της, μέσω σειράς
συγκεκριμένων κανόνων και της λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος
υψηλής ποιότητας·
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25. τονίζει τον θετικό ρόλο που διαδραμάτισε ο στρατός στη Γουινέα και τον Νίγηρα
διασφαλίζοντας τη μετάβαση προς τη δημοκρατία· ευελπιστεί ότι όλα τα μέλη
των μεταβατικών αρχών θα απόσχουν από την υποβολή υποψηφιοτήτων στις
εκλογές για την επάνοδο στη δημοκρατία·

26. καταδικάζει την ελλιπή προσήλωση ορισμένων ηγετών χωρών ΑΚΕ στις
δημοκρατικές αξίες, η οποία αποτυπώνεται συχνά στην αδιαμφισβήτητη
κυριαρχία της παράδοσης·

27. εκφράζει τη λύπη της για την απουσία ομάδων παρατήρησης από την ΕΕ σε
προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, όπως λόγου χάρη στις πρόσφατες εκλογές
στη Ρουάντα, και ζητεί να αυξηθούν στο μέλλον οι αυτόνομες κοινές αποστολές
ΑΚΕ-ΕΕ, συνδυάζοντας την εκτεταμένη και ποικίλη πείρα και των δύο πλευρών·
τονίζει τη σημαντική προστιθέμενη αξία που προσφέρει η συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αντιπροσώπων των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτών των
αποστολών·

28. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διαφθορά απειλεί τη δημοκρατία,
μεταξύ άλλων και εντός της ΕΕ.

29. τάσσεται κατά των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών της εκλογικής
νομοθεσίας που θεσπίζονται σε νομοθετικό επίπεδο αμέσως πριν από επικείμενες
εκλογές, ενώ τονίζει τον κίνδυνο επηρεασμού των αποτελεσμάτων των εκλογών
από τις εν λόγω αλλαγές·

30. επικροτεί, απεναντίας, την όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση της θέσης των
κοινοβουλίων σε διάφορα κράτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σθεναρή
αντίδραση του κοινοβουλίου της Νιγηρίας έναντι της τροποποίησης του
συντάγματος έτσι ώστε να επιτραπεί και τρίτη προεδρική θητεία το 2006·
ενθαρρύνει τις τακτικές διαβουλεύσεις και τη μελέτη των θέσεων τις οποίες
εκφράζουν τα εθνικά κοινοβούλια·

31. χαιρετίζει την ειρηνική διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στον Νίγηρα τον
Μάρτιο του 2011 και τονίζει ότι αποτελεί ορόσημο για τη διαδικασία μετάβασης
στη δημοκρατία· ομοίως, χαιρετίζει το καλά οργανωμένο και ειρηνικό
δημοψήφισμα σχετικά με την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν τον Ιανουάριο του
2011, στο οποίο εκφράστηκε η βούληση και των δύο πλευρών να διευθετήσουν το
ζήτημα της ανεξαρτησίας κατά τρόπο ειρηνικό·

32. καταδικάζει την άρνηση του απερχόμενου Προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού,
Laurent Gbagbo, να αποδεχτεί τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη
Εκλογική Επιτροπή και πιστοποίησε ο ΟΗΕ·
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33. υποστηρίζει το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τη βούλησή τους για
πολιτική αλλαγή μέσω ειρηνικών διαδηλώσεων και υποστηρίζει τα δημοκρατικά
κινήματα μαζικών διαδηλώσεων από πολίτες που ζουν υπό δικτατορικά
καθεστώτα· καταδικάζει κάθε δυσανάλογη χρήση ένοπλης βίας για την
καταστολή τέτοιων διαδηλώσεων·

IV. Συγκεκριμένα μέτρα

34. χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία διευρύνει τις
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποβλέποντας στην ενίσχυση του
δημοκρατικού χαρακτήρα των ενεργειών του·

35. καλεί όλες τις χώρες να επικυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και
πολιτικά δικαιώματα και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ελευθερία της
σκέψης και τα πολιτιστικά δικαιώματα δεν διασφαλίζονται επαρκώς σε αρκετές
χώρες ΑΚΕ· ενθαρρύνει τις κοινές συζητήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ·

36. υποστηρίζει τις προσπάθειες, και αναγνωρίζει τη σημασία, του έργου της
Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), της Κοινής
Αγοράς της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (COMESA), της
Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) και της Κοινότητας για την
Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), και επικροτεί πρωτοβουλίες
όπως η PIANZEA2· επισημαίνει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων όπως
είναι η συμπληρωματική κατάρτιση των παρατηρητών εκλογών στο πλαίσιο της
IGAD και της ΚΑΜΑ·

37. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης, μέσω κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, των
εγγενών δυνατοτήτων όσων καλούνται να ηγηθούν των δημοκρατικών αρχών και
οργάνων (συνταγματικό δικαστήριο, ανεξάρτητες εθνικές εκλογικές επιτροπές)
που μετέχουν στη διεξαγωγή των εκλογών, με σκοπό την απλούστευση, όπου
είναι δυνατόν, των διαφόρων μηχανισμών της εκλογικής διαδικασίας και την
αποφυγή παγίδων οι οποίες συχνά οδηγούν σε σοβαρές μετεκλογικές κρίσεις·

38. ζητεί να ενισχυθεί η εκπαίδευση σε σχέση με την έννοια της δημοκρατίας στις
χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ· αναλαμβάνει να διερευνήσει ενδεχόμενα
μέτρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΚΣΙΕ·

39. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να καταβάλουν
προσπάθειες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο του συνταγματικού

                                               
2 Δίκτυο εκλογικών παρατηρητών των Νησιών του Ειρηνικού, της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας (Pacific Islands, Australia and New Zealand Electoral Administrators’ Network).



38/102 PV\879829EL.doc

EL

δικαίου, διοργανώνοντας παραδείγματος χάρη ανταλλαγές αποστολών σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων·

40. αναλαμβάνει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις τάσεις της δημοκρατίας, ενώ
επιβεβαιώνει την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων δυνάμει του άρθρου 96 της
συμφωνίας του Κοτονού όταν κράτος μέλος της ΕΕ ή χώρα ΑΚΕ δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της, όπως έπραξε προσφάτως το Συμβούλιο
της ΕΕ έναντι της Μαδαγασκάρης και της Δημοκρατίας των Φίτζι·

41. αναθέτει στους Συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στο
Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή της
Αφρικανικής Ένωσης και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΑΚΕ-ΕΕ/100.900/11/τελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ3

σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη ως μέσο παροχής Επίσημης Αναπτυξιακής
Βοήθειας (ΕΑΒ) σε χώρες ΑΚΕ

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

 συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού της,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία υπεγράφη στο
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, και
ειδικότερα τα άρθρα της 1, 2, 9, 33 και 61,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης
Σεπτεμβρίου 2000 η οποία καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
(ΑΣΧ) ως κριτήρια που θεσπίζονται από κοινού από τη διεθνή κοινότητα για την
εξάλειψη της φτώχειας,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών με τίτλο «Τηρώντας της υπόσχεσή μας: ενωμένοι για την επίτευξη των
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας», το οποίο υιοθετήθηκε στη Σύνοδο
Κορυφής για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που διεξήχθη στη Νέα
Υόρκη από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της
βοήθειας, της 2ας Μαρτίου 2005, και το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα, της 4ης
Σεπτεμβρίου 2008,

 έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη,

                                               
3 Εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τη 18η Μαΐου 2011 
στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).
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 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2010 σχετικά με τις πολιτικές ανάπτυξης
και εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την εφαρμογή τους το
2009,

 έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Το μέλλον της
δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ στις τρίτες χώρες», της 19ης Οκτωβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις
δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και
δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), της 9ης Νοεμβρίου 20104,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 11/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου με τίτλο «Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την
Επιτροπή στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Ασίας».

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Τμήματος Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης
Εξωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Παρακολούθηση
της δημοσιονομικής στήριξης σε αναπτυσσόμενες χώρες: Συγκριτική ανάλυση των
εθνικών μηχανισμών ελέγχου της δημοσιονομικής στήριξης σε αναπτυσσόμενες
χώρες», της 15ης Ιουλίου 2010,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά της σχετικά µε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας
και τον ορισμό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο εγκρίθηκε στο
Πορτ Μόρεσµπι στις 28 Νοεμβρίου 20085,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Εμπορίου (ΑΚΕ-ΕΕ/100.900/11/τελ.),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης είναι μια εταιρική σχέση η οποία θεμελιώνεται στις αναπτυξιακές
στρατηγικές των χωρών ΑΚΕ και σε αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και τον συντονισμό της βοήθειας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρήτριες χώρες και οι χώρες εταίροι επιθυμούν
εξίσου να αντεπεξέλθουν στα εμφανιζόμενα ζητήματα αποτελεσματικότητας της
βοήθειας, έτσι ώστε η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ), στο σύνολό της, να
επηρεάζει θετικά τη ζωή των ανθρώπων εξαλείφοντας τη φτώχεια και προάγοντας
την ειρήνη και την ευημερία·

                                               
4 ΕΕ C 303 της 09.11.2010, σ. 243.
5 ΕΕ C 61 της 16.03.2009, σ. 26.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη καθίσταται όλο και πιο
σημαντική συνιστώσα της παροχής βοήθειας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να αυξήσει τη δημοσιονομική στήριξη από 25%
των προγραμματισθέντων πόρων βάσει του 9ου ΕΤΑ σε σχεδόν 50% των
προγραμματισθέντων πόρων βάσει του 10ου ΕΤΑ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη έχει συμβάλει στην αύξηση
του επιπέδου δέσμευσης και εκταμίευσης πόρων του ΕΤΑ σε πολλές χώρες
ΑΚΕ,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η δημοσιονομική στήριξη ανήλθε στο 28%
(2,32 δισ. ευρώ) του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και του ΕΤΑ, καθώς και ότι η γενική δημοσιονομική
στήριξη (ΓΔΣ) ανήλθε σε 860 εκατ. ευρώ και αποτέλεσε το 35% όλων των νέων
διαδικασιών δημοσιονομικής στήριξης (όλοι οι δικαιούχοι ήταν χώρες ΑΚΕ),
ενώ η τομεακή δημοσιονομική στήριξη (ΤΔΣ) ανήλθε στο 33% των νέων
αναλήψεων υποχρεώσεων για χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης έναντι των
χωρών ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό και ο προσανατολισμός της
δημοσιονομικής στήριξης που χορηγείται σε διμερές επίπεδο από κράτη μέλη
της ΕΕ ποικίλλει σημαντικά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της δημοσιονομικής στήριξης
είναι η βελτίωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ δωρητών και αποδεκτών, όπως
διεξάγεται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μεταξύ δωρητών και αποδεκτών με
αντικείμενο τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση, ο οποίος
συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των συνεισφορών των δωρητών με τις ανάγκες
και τις προτιμήσεις της αποδέκτριας χώρας, με στόχο να προωθείται η
ενσυνείδητη αποδοχή των στρατηγικών μείωσης της φτώχειας ή των
εφαρμοζόμενων τομεακών στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη, σύμφωνα με την αρχή της
ανάληψης ευθύνης, χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους μηχανισμούς των
επιμέρους χωρών (αντί να επικαλύπτει δομές και όργανα της χώρας εταίρου), με
σκοπό την ενίσχυση της προβλεψιμότητας και την αποφυγή του
κατακερματισμού της βοήθειας, της γραφειοκρατίας και του κόστους των
συναλλαγών τόσο για τις δωρήτριες χώρες όσο και για τις χώρες εταίρους,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δωρητών
παραμένει αναγκαία καθώς και ότι η δημοσιονομική στήριξη επιτρέπει την
καλύτερη εναρμόνιση των ενεργειών των δωρητών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η δημοσιονομική στήριξη θεωρείται πολιτικά
ευαίσθητο θέμα, αποτελεί μηχανισμό παροχής ο οποίος δεν πρέπει να
επιβαρύνεται υπερβολικά με πολιτικές απαιτήσεις,
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να παρέχεται δημοσιονομική στήριξη όπου
αποδεικνύεται ότι επικρατεί διαφθορά,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να συμβάλει στην
οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων και τη βελτίωση της λογοδοσίας και του
ελέγχου από εγχώριους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι η επιτυχία
της καθορίζεται από την ικανότητα των κυβερνήσεων να προγραμματίζουν, να
εκτελούν και να λογοδοτούν για τις δημόσιες δαπάνες τους· λαμβάνοντας υπόψη
ότι τα αιτήματα ενίσχυσης της λογοδοσίας που εκφράζονται στο εσωτερικό μιας
χώρας έχουν κρίσιμη σημασία για τη διακυβέρνηση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει επαρκώς
στον διάλογο για τη δημοσιονομική στήριξη, την υλοποίηση των προγραμμάτων
δημοσιονομικής στήριξης και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών δαπανών,
καθώς και ότι τα κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στους
τομείς του ελέγχου και της αξιολόγησης, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω
προς τα πάνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς λογιστικού ελέγχου έχουν
σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και τον λογιστικό έλεγχο της
δημοσιονομικής στήριξης,

1. τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη, ως μέσο οικονομικής βοήθειας υπέρ της
ανάπτυξης, πρέπει να εστιάζεται στη μείωση της φτώχειας και στην υλοποίηση
των ΑΣΧ μέσω της βιώσιμης αύξησης των δημοσίων δαπανών, και μπορεί να
είναι αποτελεσματική μόνον εάν και οι δύο εταίροι αναλαμβάνουν τις ευθύνες
τους στο πλαίσιο μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης·

2. ζητεί από τις δωρήτριες χώρες να αυξήσουν τη βοήθεια που χορηγούν μέσω των
δημοσιονομικών συστημάτων των αποδεκτριών χωρών στο 50%, όπως έχουν
υποσχεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας· καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες χώρες ΑΚΕ να εργαστούν προς
την κατεύθυνση της σύναψης συμβάσεων τύπου ΑΣΧ·

3. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη δημοσιονομική στήριξη κύρια συνιστώσα
του συστήματός της για τη χορήγηση βοήθειας, υπό την προϋπόθεση της
εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται στη συμφωνία του
Κοτονού, καθώς και να ενθαρρύνει τον καθορισμό συλλογικού στόχου της ΕΕ
όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη·

4. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, και να μοιραστεί με τις δωρήτριες και τις
αποδέκτριες χώρες, αξιολογήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τους
δυνητικούς κινδύνους και οφέλη της δημοσιονομικής στήριξης, παρέχοντας τη
δυνατότητα επιμέρους επιλογών ως προς το πεδίο εφαρμογής, την κλίμακα, τον
σχεδιασμό και τον ρόλο της δημοσιονομικής στήριξης σε κάθε επιμέρους χώρα
εταίρο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σημαντικό μέρος της δημοσιονομικής
στήριξης ενδέχεται να είναι προβληματικό εάν δεν έχουν εδραιωθεί συνθήκες
μακροοικονομικής σταθερότητας και στοιχειώδους δημοσιονομικής πειθαρχίας·
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5. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει δυναμική και βαθμιαία προσέγγιση ως προς τη
δημοσιονομική στήριξη, ανάλογα με τη σταδιακή βελτίωση των δυνατοτήτων
των χωρών εταίρων·

6. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει και να διαχειριστεί τη δημοσιονομική στήριξη κατά
τρόπο ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες καλλιέργειας συνεργιών με άλλα
μέσα παροχής βοήθειας και να προωθείται η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός
μεταξύ των διαφόρων μέσων γενικής και τομεακής δημοσιονομικής στήριξης·
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο της αποκέντρωσης τμήματος της
δημοσιονομικής στήριξης·

7. καλεί τους δωρητές να ενισχύσουν τον συντονισμό και την προβλεψιμότητα της
βοήθειας και να απλουστεύσουν τις σχετικές διαδικασίες· τονίζει ότι οι χορηγοί
δημοσιονομικής στήριξης πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μακροπρόθεσμη
συνεργασία με τις χώρες εταίρους, επιδιώκοντας πάντα τη συνεκτικότητα των
πολιτικών που αποβλέπουν στην ανάπτυξη·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει τη δυναμική της προσέγγιση όσον
αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας· ζητεί να επιδιωχθεί συμφωνία με τις χώρες
ΑΚΕ για την κατάρτιση δεικτών απόδοσης οι οποίοι θα στηρίζονται σε ενδελεχή
διάλογο και θα υπολογίζονται με γνώμονα τα αποτελέσματα της εξάλειψης της
φτώχειας και της επίτευξης των ΑΣΧ, καθώς και σε άλλους τομείς
προτεραιότητας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τις δωρήτριες και τις
αποδέκτριες χώρες·

9. τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη δεν πρέπει να συναρτάται με πολιτικές
προϋποθέσεις και ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να διεξάγεται σε επίπεδο
γενικής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης και όχι στο πλαίσιο των επιμέρους
μηχανισμών παροχής βοήθειας όπως είναι η δημοσιονομική στήριξη· τονίζει,
ωστόσο, τη σημασία του πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου για την
αποδοτική αξιοποίηση της δημοσιονομικής στήριξης·

10. καλεί την ΕΕ να θίγει συστηματικά το ζήτημα της κοινοβουλευτικής εποπτείας
όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου·
υπενθυμίζει ότι η συμπερίληψη της βοήθειας στους προϋπολογισμούς έχει
καίρια σημασία για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της
παρεχόμενης βοήθειας· καλεί τις κυβερνήσεις των αποδεκτριών χωρών να
παρέχουν στα κοινοβούλιά τους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
ενδεδειγμένη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ καλεί τα μέλη των
κοινοβουλίων να ασκούν τις αρμοδιότητες που έχουν στη διάθεσή τους·

11. καλεί τις χώρες εταίρους να βασίσουν τη δημοσιονομική στήριξη σε υγιή,
αναλυτικά εθνικά προγράμματα μείωσης της φτώχειας, και τις αποδέκτριες
χώρες να αξιοποιήσουν τους πόρους υπέρ της βελτίωσης της καθολικής
πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και υπέρ του περιορισμού της
φτώχειας·
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12. ζητεί να προωθηθεί η οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα υπουργεία έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η περαιτέρω ενδυνάμωση των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων
και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών δαπανών, κατά κύριο
λόγο στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της γεωργίας
και των υποδομών·

13. καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις
πολιτικές χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους δείκτες με βάση το φύλο, ενώ ζητεί
από τις χώρες εταίρους να συμπεριλάβουν τη διάσταση του φύλου στις
δημοσιονομικές διαδικασίες και να προωθήσουν τον διάλογο με οργανώσεις
γυναικών·

14. τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη δεν πρέπει να συναρτάται με την
εκπλήρωση οικονομικών προϋποθέσεων οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν την
ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ·

15. υπενθυμίζει ότι η συστημική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών είναι
σημαντική συνιστώσα μιας ευρείας στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς,
η οποία απαιτεί τακτική εποπτεία από τις αποδέκτριες χώρες·

16. καλεί τις κυβερνήσεις τόσο των δωρητριών όσο και των αποδεκτριών χωρών να
εστιάσουν την προσοχή τους στη διασφάλιση της πλήρους δημοσιονομικής
διαφάνειας και λογοδοσίας, καθόσον έχουν καίρια σημασία για τη χρηστή
οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεπούς
συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και μη
κρατικούς φορείς και ενίσχυσης των μηχανισμών οικοδόμησης ικανοτήτων των
κοινοβουλίων και των οργανισμών λογιστικού ελέγχου με σκοπό την προώθηση
της λογοδοσίας στο εσωτερικό των χωρών και την ενίσχυση των συστημάτων
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και των ελεγκτικών μηχανισμών·

17. καλεί τις δωρήτριες και τις αποδέκτριες χώρες να συνδυάσουν τη δημοσιονομική
στήριξη με μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων
οικονομικών και των δυνατοτήτων λογιστικού ελέγχου, να ενδυναμώσουν τους
μηχανισμούς οικοδόμησης ικανοτήτων των κοινοβουλίων και να υποστηρίξουν
μη κυβερνητικούς φορείς· καλεί τις χώρες ΑΚΕ και την Επιτροπή να
εφαρμόσουν, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων
μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και του Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος
(ΠΕΠ) βάσει του 10ου ΕΤΑ, ένα πρόγραμμα μεταξύ των χωρών ΑΚΕ για την
υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων σε ενδιαφερόμενες χώρες ΑΚΕ μέσω
ενός προγράμματος αμοιβαίας μάθησης και υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση
της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, η οποία είναι αναγκαία για την
υλοποίηση ταχύρυθμων και φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων·

18. τονίζει ότι η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική
στήριξη στις δωρήτριες χώρες και τις χώρες εταίρους θα ενισχύσει τη διαφάνεια
και τη λογοδοσία και θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
αυτού του μηχανισμού· ζητεί τη διενέργεια συστηματικής αξιολόγησης των
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μελετών αξιολόγησης με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αδυναμιών και,
κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη βελτίωση της υλοποίησης·

19. συνιστά να τυποποιήσουν οι χώρες εταίροι όσο το δυνατόν περισσότερο τα
κριτήρια αξιολόγησης για την παροχή δημοσιονομικής στήριξης, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η βελτιωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτού του μέσου
παροχής βοήθειας·

20. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να
διαθέσουν επαρκείς πόρους στο 11ο ΕΤΑ, συμπληρώνοντας τους πόρους του
10ου ΕΤΑ, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους να διαθέσουν το 0,7% του ΑΕΠ τους
για την παροχή ΕΑΒ έως το 2015, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
χρηματοδότησης των νέων υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν στην προσφάτως
ολοκληρωθείσα δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού·

21. αναθέτει στους Συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στο
Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, καθώς και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των χωρών
ΑΚΕ και των κρατών μελών της ΕΕ.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΑΚΕ-ΕΕ/100.915/11/τελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ6

σχετικά με τη μόλυνση των υδάτων

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

 συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού της,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε νερό και
αποχέτευση»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 15/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα και πρόσβαση
σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση».

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης
Σεπτεμβρίου 2000 η οποία καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
(ΑΣΧ) ως κριτήρια που θεσπίζονται από κοινού από τη διεθνή κοινότητα για την
εξάλειψη της φτώχειας, και ειδικότερα τον στόχο 7,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του
Ιουλίου του 2009, σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης της Χιλιετίας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(UNDP) με τίτλο «Beyond the Midpoint: achieving the Millennium Development
Goals» («Πέρα από το ήμισυ της διαδρομής: επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων
της Χιλιετίας»), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2010,

 έχοντας υπόψη την έκθεση των UNDP (πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την
ανάπτυξη), UNFPA (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία), UNICEF

                                               
6 Εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τη 18η Μαΐου 

2011 στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). 
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(Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) και WFP (Παγκόσμιο Επισιτιστικό
Πρόγραμμα) με τίτλο «Stocktaking on the Millennium Development Goals»
(«Απολογισμός των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας»), η οποία
δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2010,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών) για την ανθρώπινη ανάπτυξη το 2006, με τίτλο «Beyond scarcity: power,
poverty and the global water crisis» («Πέρα από τη λειψυδρία: ισχύς, φτώχεια και
η παγκόσμια κρίση του νερού»),

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση (2010) με τίτλο «UN-Water global annual
assessment of sanitation and drinking water (GLAAS)» («Ετήσια παγκόσμια
αξιολόγηση του ΟΗΕ σχετικά με την αποχέτευση και το πόσιμο νερό»).

 έχοντας υπόψη την έκθεση της UNICEF με τίτλο «Progress for children –
achieving the MDGs with equity» («Πρόοδος για τα παιδιά – επίτευξη των ΑΣΧ
με ισότητα»), η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
προς υποστήριξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, το οποίο εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2010,

 έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου σύνοδο της Ολομέλειας της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τους Αναπτυξιακούς Στόχους της
Χιλιετίας, η οποία διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου
2010,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της G8 για το νερό, το οποίο υιοθετήθηκε στο
Εβιάν το 2003, καθώς και τις συναφείς εκθέσεις που ακολούθησαν,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την
αλλαγή του κλίματος (IPCC) οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1990, το 1995, το 2001
και το 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με το νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες, το
οποίο εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ στις 23 Νοεμβρίου 2006 στο Bridgetown (Μπαρμπάντος),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και
Περιβάλλοντος (ΑΚΕ-ΕΕ/100.915/11/τελ.),
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο
νερό και αποχέτευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό είναι αναγκαίο αγαθό για τη διατήρηση της ζωής
και της υγείας και ότι αποτελεί δημόσιο αγαθό, όχι απλώς προϊόν, καθώς και ότι,
αν και η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα, η κοινωνία και τα
άτομα ευθύνονται για τη βιώσιμη διαχείρισή του,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΣΧ 7 περιλαμβάνει ως συγκεκριμένο στόχο τη
μείωση κατά το ήμισυ, έως το 2015, του ποσοστού των ανθρώπων που δεν
διαθέτουν βιώσιμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και βασική αποχέτευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής, με βάση τις παρούσες συνθήκες, δεν πρόκειται να
επιτύχουν αυτόν τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι
η προμήθεια πόσιμου νερού και η λειτουργία υποδομών αποχέτευσης
εξακολουθούν να αποτελούν προβλήματα, ιδίως εκτός των ορίων των πόλεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ,
σχεδόν 900 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν σήμερα πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό, 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε
βασικές υποδομές αποχέτευσης, ενώ το μολυσμένο νερό είναι η δεύτερη σε
συχνότητα αιτία παιδικής θνησιμότητας παγκοσμίως,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του ΑΣΧ 7 θα δημιουργούσε 322 εκατ.
επιπλέον εργάσιμες ημέρες και θα καθιστούσε δυνατή την εξοικονόμηση 7 δισ.
δολαρίων ΗΠΑ ετησίως στον τομέα της υγείας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι,
για κάθε δολάριο που επενδύεται στους τομείς της αποχέτευσης και του
ασφαλούς πόσιμου νερού, η απόδοση από άποψη οικονομικής ανάπτυξης
κυμαίνεται μεταξύ 3 και 34 δολαρίων ΗΠΑ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, που έχουν την ευθύνη της
συλλογής νερού και της φροντίδας των ασθενών, είναι οι πρώτες που πλήττονται
από την απουσία ασφαλούς πόσιμου νερού, καθώς και ότι η πρόσβαση σε
ασφαλές νερό είναι αναγκαία για τη μητρική υγεία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη
ότι, οι αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί
πρόσβαση σε καθαρό νερό και η απουσία υποδομών αποχέτευσης στα σχολεία
επηρεάζουν δυσμενώς την πρόσβαση, κυρίως, των κοριτσιών στην εκπαίδευση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των
κύριων δωρητών στον τομέα του νερού και μπορούν να στηρίξουν τη δράση τους
σε πλούτο εμπειριών όσον αφορά τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία και τη
διαχείριση του νερού,
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ για το νερό, η οποία
δρομολογήθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη
(Γιοχάνεσμπουργκ, Σεπτέμβριος 2002), είχε σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένη
προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η οποία απέβλεπε στην
επίτευξη των ΑΣΧ καθώς και στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς του
πόσιμου νερού και της αποχέτευσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των μη επεξεργασμένων βιομηχανικών
αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες καταλήγουν στο νερό, μολύνοντας τους
υδάτινους πόρους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του μήκους των ποταμών και των συναφών
υδάτινων συστημάτων, το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού συνιστά
διασυνοριακό ζήτημα που απαιτεί κοινή δράση,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2002 η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
προκειμένου να εξορθολογίσει την προσέγγισή της απέναντι στα ζητήματα που
σχετίζονται με το νερό και να επιβάλει γενική υποχρέωση προστασίας του
περιβάλλοντος καθώς και ελάχιστα πρότυπα για όλα τα επιφανειακά ύδατα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει την πρόσβαση σε
ασφαλές νερό και αποχέτευση, ενώ η έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για
την αλλαγή του κλίματος το 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του
κλίματος θα προσλάβει τραγικές διαστάσεις έως το 2050.

1. υποστηρίζει την άποψη ότι, δεδομένης της σημασίας του νερού ως πόρου
ζωτικής σημασίας, η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο
δικαίωμα και πρέπει να διασφαλίζεται, ιδίως για την παρασκευή τροφίμων και
την υγιεινή· προσθέτει ότι η πρόσβαση στο νερό είναι επίσης αναγκαία για την
παραγωγική διαδικασία· θεωρεί ότι η πρόσβαση στο νερό πρέπει να
χρησιμοποιείται ως δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης·

2. επισημαίνει ότι η πρόληψη της μόλυνσης του νερού είναι πολύ πιο εύλογη από
οικονομική άποψη από οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας και καθαρισμού των
υδάτων μετά από οικιακές ή άλλες χρήσεις·

3. τονίζει ότι το πρόβλημα του νερού και της μόλυνσης του νερού είναι διατομεακό
ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο διεπιστημονικής και
πολυμερούς προσέγγισης που να συνδυάζει την οικονομική βιωσιμότητα, την
κοινωνική αλληλεγγύη, την προστασία της απασχόλησης, την οικολογική
ευθύνη, την αρχή της προφύλαξης και την ορθολογική χρήση, έτσι ώστε να μην
υπονομευθεί η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των μελλοντικών γενιών·
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4. θεωρεί όλες τις επενδύσεις στους τομείς των υποδομών και των υπηρεσιών για το
νερό καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη, καθόσον η βελτίωση των
υπηρεσιών στον τομέα του νερού προσφέρει θέσεις εργασίας για τις τοπικές
κοινότητες, απελευθερώνει χρόνο για άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και
προωθεί την κοινωνική διάσταση σε τοπικό επίπεδο·

5. τονίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του τοπικού
πληθυσμού καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους υδάτινους
πόρους με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων
κομμάτων, την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των χρηστών και την επιλογή
λύσεων που να λαμβάνουν υπόψη το κλίμα, το περιβάλλον και τις διαθέσιμες
δεξιότητες για την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων παροχής πόσιμου
νερού· τονίζει την ανάγκη υλοποίησης μιας ουσιαστικής επικοινωνιακής
στρατηγικής, καθώς και μέτρων εκπαίδευσης και προώθησης με αντικείμενο τη
σημασία του καθαρού νερού·

6. τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης μικρών και πολύ μικρών προγραμμάτων
τα οποία να βελτιώνουν με βιώσιμο τρόπο τις τοπικές συνθήκες, και
υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενημέρωσης σχετικά με πιθανές πηγές
ενίσχυσης·

7. τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου που να
εγγυάται την πρόσβαση στο νερό, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού, την
ποιότητά του και την υπεύθυνη χρήση του· συνιστά την εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει»· υπενθυμίζει δε ότι η θέσπιση νομοθεσίας για την
προστασία του πόσιμου νερού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των
κυβερνήσεων·

Μόλυνση από λύματα

8. τονίζει ότι η ασφαλής πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε κατάλληλες υποδομές
διάθεσης λυμάτων και αποχέτευσης είναι σημαντικές προϋποθέσεις για τη
δημόσια υγεία, επειδή συμβάλλουν στη μείωση της θνησιμότητας από ασθένειες
οι οποίες συνδέονται με την ποιότητα του νερού, ιδίως μεταξύ των παιδιών·
σημειώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε
υποδομές αποχέτευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα ισότιμο με το δικαίωμα
πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό·

9. τονίζει, εντούτοις, ότι η εξασφάλιση ευρείας ασφαλούς πρόσβασης σε πόσιμο
νερό μέσω δικτύων παροχής πόσιμου νερού και διάθεσης λυμάτων είναι
δαπανηρή και θα επιβαρύνει τις περιορισμένες οικονομικές ικανότητες πολλών
χωρών ΑΚΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το θέμα αυτό πρέπει να αποτελεί μια από
τις προτεραιότητες των αρχών· συνιστά τη μεγαλύτερη χρήση γεωτρήσεων σε
χωριά και παραγκουπόλεις με ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό και τη χρήση
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καινοτόμων λύσεων, παραδείγματος χάριν ταμπλετών χλωρίου για την
καταπολέμηση ασθενειών όπως η χολέρα, οι οποίες οφείλονται στην αύξηση της
συχνότητας των πλημμύρων·

10. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της σπατάλης οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος
λειψυδρίας, καθώς και βελτιστοποίησης της χρήσης νερού, ιδίως μέσω της
επαναχρησιμοποίησης, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την πολλαπλή
χρησιμότητα του νερού και καλλιεργώντας το αίσθημα ευθύνης των χρηστών·

11. εκτιμά ότι οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την εξισορρόπηση του κύκλου του
νερού, όπως η χρήση προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες εναλλακτικών
τεχνολογιών και η χρήση οργανικών υλών ως λιπασμάτων, πρέπει να
ενθαρρύνονται·

12. τονίζει ότι επαρκής, ασφαλής παροχή νερού μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον μέσω
μακροπρόθεσμων στρατηγικών και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να
ενθαρρυνθεί η χρήση των λιγότερο δαπανηρών και πιο καινοτόμων, αποδοτικών
και βιώσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας –αν κριθεί απαραίτητο, μέσω της
μεταφοράς τεχνολογίας– χωρίς να παραμελείται η περιβαλλοντική διάσταση και
λαμβάνοντας υπόψη την τοπική κατάσταση, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τον
τοπικό πληθυσμό·

13. τονίζει τη σημασία του δεύτερου χρηματοδοτικού μέσου ΑΚΕ-ΕΕ για το νερό
και υποστηρίζει τα προγράμματα που χρηματοδοτεί, για τα οποία έχουν διατεθεί
200 εκατ. ευρώ από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η παροχή νερού και βασικών υποδομών αποχέτευσης στους πλέον
μειονεκτούντες πληθυσμούς, να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα του νερού
και η διαχείριση των υδάτινων πόρων και να επιδιωχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και
συντήρηση των υποδομών στον τομέα του νερού· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι όλες
οι αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο όσο
το δυνατόν πλησιέστερο στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό·

Βιομηχανική και γεωργική μόλυνση

14. σημειώνει την αύξηση του όγκου της αγροτικής παραγωγής, της μεταλλευτικής
δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής, της παραγωγής ενέργειας, της
δασοκομίας και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες
επιφέρουν αλλαγές στα χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά του νερού
με τρόπους που ενδέχεται να απειλούν την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα
και τη βιοποικιλότητα·

15. καλεί τις χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
της μόλυνσης των ποταμών από τοξικές χημικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, τα
οποία αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης των υδάτων στις χώρες της ΕΕ,
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καθώς και σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ· ζητεί να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο
προκειμένου η βιομηχανία, η αποδάσωση, η μεταλλευτική δραστηριότητα, η
παραγωγή χημικών και η εκτενής χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία και τη
φυτοκομία να μην θίγουν την ποιότητα και την καθαρότητα των υδάτων,
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης· ζητεί τη θέσπιση προτύπων και τη
διενέργεια αναλύσεων σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, σε συνδυασμό με
την επιβολή κυρώσεων στους ρυπαίνοντες, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η
ρύπανση των επιφανειακών υδάτων (ποταμοί, λίμνες, υδάτινες ροές) καθώς και
του υδροφόρου ορίζοντα από λιπάσματα, φυτοφάρμακα, τοξικές χημικές ουσίες
και βαρέα μέταλλα·

Κλίμα και δημογραφική αλλαγή

16. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω μελέτης της σχέσης μεταξύ της αύξησης του
παγκόσμιου πληθυσμού και της αλλαγής του κλίματος, και ιδίως του πιθανού
αντικτύπου των φαινομένων αυτών στην πρόσβαση σε αναγκαίους φυσικούς
πόρους, όπως π.χ. το ασφαλές πόσιμο νερό, και στα παράκτια ύδατα·

17. σημειώνει την αυξανόμενη αστικοποίηση στις χώρες ΑΚΕ, η οποία καθιστά
αναγκαία την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για τη δημιουργία
υποδομών υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων· ενθαρρύνει, συνεπώς, τις
επενδύσεις με σκοπό την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού με σκοπό
την εξοικονόμηση νερού και, συνακόλουθα, ενέργειας·

18. απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη σημασία της
προστασίας των τροπικών δασών και να αρχίσει να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό
ως ζήτημα προτεραιότητας, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους,
περιλαμβανομένων των αναδυόμενων χωρών, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τις
οποίες ανέλαβαν βάσει της συμφωνίας της Κοπεγχάγης για τον περιορισμό των
αποτελεσμάτων της αλλαγής του κλίματος και τη μεταφορά καθαρών
τεχνολογιών με σκοπό τη διατήρηση των υδάτινων πόρων του πλανήτη και την
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και του κινδύνου να οδηγήσει σε
περιορισμό της πρόσβασης σε πηγές πόσιμου νερού·

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταφέρει τις βέλτιστες νομοθετικές και
τεχνολογικές πρακτικές για την προστασία του νερού στις χώρες ΑΚΕ και να
δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή παραδειγμάτων βέλτιστων
πρακτικών όσον αφορά την προστασία του νερού·

20. αναθέτει στους Συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στο
Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στην Αφρικανική Ένωση.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΑΚΕ-ΕΕ 100.957/11/τελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ7

σχετικά με την κατάσταση στη Ακτή Ελεφαντοστού

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

– συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 2, του Κανονισμού της,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και τις αποφάσεις και τις δηλώσεις της Αφρικανικής Ένωσης, της Οικονομικής
Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Μαρτίου 2011, για τη σύσταση διεθνούς εξεταστικής
επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων
στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της κυβέρνησης της Ακτής Ελεφαντοστού, που
υποβλήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2003, διά της οποίας η χώρα αποδέχεται την
αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα εγκλήματα που
διαπράχθηκαν στην επικράτειά της από τις 19 Σεπτεμβρίου 2002 και μετά,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Συμπροέδρων της, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν την 3η Δεκεμβρίου 2010 και τη 18η Μαρτίου 2011, και με
τις οποίες καταδικάζονται η βία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Ακτή Ελεφαντοστού.

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2006 και της 7ης Απριλίου 2011, σχετικά με την κατάσταση στην
Ακτή Ελεφαντοστού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη πηγή νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία, η
οποία συνεπάγεται μη αμφισβητήσιμα εκλογικά αποτελέσματα,

                                               
7 Εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τη 18η Μαΐου 2011 
στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).
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Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της πολιτικής κρίσης που προέκυψε μετά τα
αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου
2010 στην Ακτή Ελεφαντοστού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των εκλογών ήταν ο τερματισμός της πολιτικής
κρίσης που είχε διχάσει τη χώρα επί μία δεκαετία,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά στην Αφρική, ανατέθηκε στον ΟΗΕ,
μέσω δύο ψηφισμάτων του, και σε συμφωνία με τον τότε Πρόεδρο, Laurent
Gbagbo, να πιστοποιήσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, καθώς και
ότι με βάση τα εν λόγω επικυρωμένα αποτελέσματα ο κ. Alassane Ouattara έχει
εκλεγεί Πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 2001-303 και το άρθρο 64 του διατάγματος του
2008 δεν παρέχουν στο Συνταγματικό Συμβούλιο της Ακτής Ελεφαντοστού την
αρμοδιότητα να εκδίδει επίσημα αποτελέσματα διαφορετικά από τα
αποτελέσματα που εκδίδει η Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος, Laurent Gbagbo, είχε την
ευθύνη να διασφαλίσει την ειρηνική παράδοση της εξουσίας στον διάδοχό του
προκειμένου να διατηρηθεί η εσωτερική ειρήνη,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από τις 7 Δεκεμβρίου 2010, η Οικονομική
Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) κάλεσε τον απερχόμενο
Πρόεδρο να «παραδώσει την εξουσία χωρίς καθυστέρηση».

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2010, η Αφρικανική Ένωση κάλεσε
τον απερχόμενο Πρόεδρο να «σεβαστεί τη βούληση του λαού, όπως εκφράστηκε
μέσω της κάλπης, και να παραδώσει ειρηνικά την εξουσία προκειμένου να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο αιματοχυσίας»· λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες
διαμεσολαβητικές προσπάθειές της,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες διαμεσολάβησης για να πεισθεί ο
πρώην Πρόεδρος Gbagbo να παραδώσει την εξουσία στον δημοκρατικά
εκλεγμένο Πρόεδρο απέτυχαν,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση του πρώην Προέδρου Gbagbo να παραδώσει
την εξουσία στον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο έχει οδηγήσει την Ακτή
Ελεφαντοστού στα πρόθυρα εμφύλιου πολέμου,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία εις βάρος αμάχων έχει οδηγήσει στον θάνατο
χιλιάδων ανθρώπων, στον εσωτερικό εκτοπισμό περισσότερων από ένα
εκατομμύριο ανθρώπων, ενώ πάνω από 100.000 άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο
σε γειτονικές χώρες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ακτή Ελεφαντοστού έχουν διαπραχθεί αγριότητες,
περιλαμβανομένων περιστατικών σεξουαλικής βίας, βίαιων εξαφανίσεων,
εξωδικαστικών εκτελέσεων και υπέρμετρης και χωρίς διακρίσεις άσκησης βίας
κατά αμάχων, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω καταχρήσεις, τις οποίες έχουν εξετάσει τρεις
διορισθέντες από τον ΟΗΕ διεθνείς ερευνητές, πιθανώς διαπράχθηκαν από
διαφορετικές πλευρές των αντιμαχομένων με βάση την υποψία και μόνον ότι τα
θύματα ανήκαν σε εθνοτική ομάδα διαφορετική από αυτή των δραστών,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που στρέφονταν σκοπίμως κατά ειρηνευτών
και οργάνων του ΟΗΕ αποτελούν επίσης εγκλήματα πολέμου,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η οποία
κατατέθηκε στη Χάγη εκ μέρους του Προέδρου Ouattara στις 9 Μαρτίου 2011.

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα φαινόμενα βίας θα έχουν ανυπολόγιστες
συνέπειες για τη ζωή του πληθυσμού,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ouattara έχει ζητήσει τον τερματισμό της
βίας, τη συμφιλίωση και τη σύσταση επιτροπής για την αλήθεια, τη συμφιλίωση
και τον διάλογο,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η περίοδος κρίσης είχε εξαιρετικά αρνητικές
οικονομικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες, ενώ οι νέοι έρχονται
αντιμέτωποι με το φάσμα της έλλειψης εργασιακών προοπτικών,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προοπτικές που διανοίγονται για την Ακτή
Ελεφαντοστού μετά τη σύλληψη του πρώην Προέδρου Gbagbo,

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρόεδρος
της Ακτής Ελεφαντοστού, κ. Ouattara·

2. καταδικάζει τις απόπειρες του πρώην Προέδρου Gbagbo και των υποστηρικτών
του να σφετεριστούν βίαια την εξουσία ενάντια στη βούληση του λαού της Ακτής
Ελεφαντοστού,

3. δηλώνει ότι περιβάλλει με πλήρη εμπιστοσύνη το προσωπικό του ΟΗΕ που είναι
υπεύθυνο για την πιστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων·

4. εξαίρει τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν η ECOWAS, η Αφρικανική Ένωση
και ο ΟΗΕ για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, η οποία θα μπορούσε να έχει
αποτρέψει τα τόσα δεινά που προκάλεσε η χρήση ένοπλης βίας, και εκφράζει τη
λύπη της για την αποτυχία των εν λόγω προσπαθειών·

5. εκφράζει τη λύπη της για το υψηλό τίμημα που χρειάστηκε να καταβάλει ο λαός
της Ακτής Ελεφαντοστού για να εξασφαλίσει τον σεβασμό της δημοκρατικά
εκπεφρασμένης βούλησής του·

6. καταδικάζει ανεπιφύλακτα όλες τις διαπραχθείσες αγριότητες, τις επανειλημμένες
εκστρατείες υποκίνησης μίσους, τα αντίποινα, τις λεηλασίες, τα ξεκαθαρίσματα
λογαριασμών και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
καταδικάζει ειδικότερα τα περιστατικά βίας, κυρίως τη χρήση βαρέως οπλισμού
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κατά αμάχων, τις επιθέσεις κατά του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, τη
σεξουαλική βία και τις σφαγές τις οποίες έχουν επιβεβαιώσει ο ΟΗΕ και
ανθρωπιστικές οργανώσεις,

7. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να
επιτρέψει τη χρήση βίας από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή
Ελεφαντοστού (ONUCI) με σκοπό την προστασία του άμαχου πληθυσμού,
αποτρέποντας, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω χρήση βαρέων όπλων· καλεί την
ONUCI, με τη βοήθεια της γαλλικής δύναμης «Licorne», να συνεχίσει να
προστατεύει αποτελεσματικά τους αμάχους στην Ακτή Ελεφαντοστού για όσο
διάστημα τους ζητηθεί από τις αρχές της χώρας·

8. καταδικάζει τη μη συμμόρφωση με το καθεστώς εμπορικού αποκλεισμού ως προς
την πώληση όπλων· χαιρετίζει την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
της 28ης Απριλίου 2011, να διατηρηθεί ο εν λόγω αποκλεισμός για ένα ακόμη
έτος και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Αφρικανικής Ένωσης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τον
καταστήσουν αποτελεσματικό·

9. καλεί τους γείτονες της Ακτής Ελεφαντοστού να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα
ώστε να διασφαλιστεί ότι το έδαφός τους δεν θα προσφέρει καταφύγιο σε
δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, βοηθώντας έτσι
την κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού να βελτιώσει την ασφάλεια των
συνόρων της·

10. εκφράζει τη λύπη της για τις τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών και τις
στοχευμένες ενέργειες καταστροφής περιουσιών· εκφράζει τα συλλυπητήριά της
στους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων·
εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά της στον λαό και την κυβέρνηση της Ακτής
Ελεφαντοστού και καλεί επιτακτικά τους εμπλεκόμενους να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπούν περαιτέρω παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προστατευθεί η ασφάλεια του πληθυσμού·

11. χαιρετίζει τη δέσμευση του Προέδρου Ouattara ότι θα αποκατασταθεί το κράτος
δικαίου, καλεί τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού να μεριμνήσουν ώστε όλες οι
ενέργειές τους να συνάδουν με τους κανόνες του κράτους δικαίου, γεγονός που
σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα δικαστικής δίωξης
σε βάρος όλων αυτών που έχουν χρησιμοποιήσει, ή συνεχίζουν να
χρησιμοποιούν, βία καθώς και όλων αυτών που έχουν μεταβιβάσει κρατικούς
πόρους σε ιδιωτικά χέρια, αλλά τονίζει ότι στους κατηγορουμένους πρέπει να
παραχωρηθούν πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης ενώπιον αμερόληπτων και μη
επιλεκτικών δικαστικών αρχών· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να προσφέρει
άμεση βοήθεια 18 εκατ. ευρώ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού
συστήματος της Ακτής Ελεφαντοστού·

12. ευελπιστεί ότι θα έρθει στο φως η αλήθεια για όλες τις σφαγές και τα εγκλήματα
που έχουν διαπραχθεί· επικροτεί την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να συσταθεί
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ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας για τη διερεύνηση των καταγγελιών που
αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου και
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να
συνεργαστούν πλήρως·

13. χαιρετίζει την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
(ΔΠΠ) να ζητήσει την άδεια του προδικαστικού τμήματος για τη διενέργεια
έρευνας με θέμα τις «εκτεταμένες και συστηματικές δολοφονίες», δεδομένου ότι
το ΔΠΠ μπορεί να καθορίσει το πεδίο αρμοδιότητάς του βάσει του άρθρου 12,
παράγραφος 3, του Καταστατικού της Ρώμης·

14. υπενθυμίζει ότι δεν υφίσταται παραγραφή για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας και ότι οι ένοχοι δεν πρέπει να απολαύουν κανενός
καθεστώτος χρονικής, γεωγραφικής ή πολιτικής ατιμωρησίας·

15. χαιρετίζει τις εκκλήσεις του Προέδρου Ouattara για τον τερματισμό της βίας και
υπέρ της συμφιλίωσης, και εκφράζει την ελπίδα ότι οι εκκλήσεις αυτές θα
εισακουστούν στο σύνολο της χώρας, ιδίως στους κόλπους της δημόσιας
διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων· χαιρετίζει τη σύσταση της επιτροπής για
την αλήθεια, τη συμφιλίωση και τον διάλογο και τονίζει τη σημασία της
κοινωνικής συνοχής στη χώρα·

16. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς τον Πρόεδρο Ouattara, την κυβέρνησή
του και τον λαό της Ακτής Ελεφαντοστού στις προσπάθειές τους για συμφιλίωση,
ανοικοδόμηση και βιώσιμη ανάπτυξη· απευθύνει έκκληση για την έναρξη
διαλόγου με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και της ειρήνης στη χώρα,
προωθώντας συγχρόνως την εθνική ενότητα·

17. υπενθυμίζει την πρόταση του Προέδρου Ouattara να σχηματίσει κυβέρνηση
εθνικής ενότητας με στόχο τη δημοκρατική και ειρηνική πολιτική μετάβαση και
τη διασφάλιση της δυνατότητας εκπροσώπησης όλων των πολιτικών απόψεων και
των περιφερειών της χώρας·

18. ευελπιστεί ότι αυτή η αποκατάσταση της πολιτικής ειρήνης θα καταστήσει
δυνατή την εκλογή κοινοβουλίου το ταχύτερο δυνατόν·

19. συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια
την οποία παρείχε και η οποία ξεπέρασε τα 54 εκατ. ευρώ, και την ενθαρρύνει να
συνεχίσει τις προσπάθειές της έως ότου επιστρέψουν οι πρόσφυγες και οι
εκτοπισθέντες· υπενθυμίζει ότι πάνω από 100.000 πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει
την Ακτή Ελεφαντοστού, κυρίως με κατεύθυνση τη Λιβερία, και ότι πάνω από
ένα εκατομμύριο άτομα έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό· καλεί τους διεθνείς
δωρητές να υποστηρίξουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει
αποδεσμεύσει βοήθεια ύψους 180 εκατ. ευρώ αρχής γενομένης από τον Απρίλιο
του 2011·

20. χαιρετίζει την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών κακάου από τις αρχές της Ακτής
Ελεφαντοστού καθώς και την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει η ΕΕ σε
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οικονομικούς παράγοντες, επιτρέποντας έτσι την επανέναρξη των εξαγωγών
κακάου·

21. ευελπιστεί ότι η Ακτή Ελεφαντοστού θα μπορέσει να ωφεληθεί από τη διαγραφή
3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από το εξωτερικό της χρέος σύμφωνα με την πρωτοβουλία
για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (HIPC), από προγράμματα του ΕΤΑ, από
ενισχύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ και, αν κριθεί αναγκαίο, από
πρόσθετα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αναθερμανθεί το
ταχύτερο δυνατόν η οικονομία της χώρας·

22.αναμένει με ενδιαφέρον τα πορίσματα της διερευνητικής της αποστολής στην
Ακτή Ελεφαντοστού·

23.αναθέτει στους Συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στον
Πρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού, Alassane Ouattara, στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας
των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), καθώς και στον Γενικό Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών και τον εισαγγελέα του ΔΠΠ.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΑΚΕ-ΕΕ/100.958/11/τελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ8

σχετικά με τις δημοκρατικές εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή: συνέπειες για τις χώρες ΑΚΕ, την Ευρώπη και τον κόσμο

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

– συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 2, του Κανονισμού της,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
που εγκρίθηκε στο Παρίσι από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 7, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το
οποίο κατοχυρώνει τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους ως
ειρηνευτική αρχή στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και τις εξαιρέσεις ως προς την
εφαρμογή της αρχής της μη παρέμβασης, οι οποίες ισχύουν μόνον σε περίπτωση
απειλής για τη συλλογική ασφάλεια και καθορίζονται αποκλειστικά από το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (κεφάλαιο VII).

– έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας μετά το 2004,
ειδικότερα δε τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, σχετικά
με την εκπλήρωσή των στόχων της που αποβλέπουν στην ενίσχυση της
ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας στις γειτονικές χώρες9,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της
Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»10, η οποία
δρομολογεί μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έναντι των νοτίων γειτόνων της,

                                               
8 Εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τη 18η Μαΐου 2011 
στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).
9 COM(2011)207.
10 COM(2011)200 τελικό.
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– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης και 17ης
Φεβρουαρίου, της 24ης Μαρτίου και της 7ης Απριλίου 2011, σχετικά με την
κατάσταση στην Τυνησία και την Αίγυπτο, τις σχέσεις της ΕΕ με το Συμβούλιο
Συνεργασίας του Κόλπου, την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
– Νότια διάσταση11, καθώς και την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την
Υεμένη αντιστοίχως12,

– έχοντας υπόψη την υιοθετηθείσα το 1975 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη το Μπαχρέιν, η
Συρία και η Υεμένη,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
της Ένωσης για τη Μεσόγειο, οι οποίες υιοθετήθηκαν στις συνεδριάσεις της στο
Παρίσι (12 Ιουλίου 2008), το Κάιρο (20 Νοεμβρίου 2009), το Ραμπάτ (22
Ιανουαρίου 2010), το Παλέρμο (18 Ιουνίου 2010) και τη Ρώμη (12 Νοεμβρίου
2010),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
Λιβύη, περιλαμβανομένου του ψηφίσματος 1973(2011), της 17ης Μαρτίου 2011,
σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές οργανώσεις
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο
της Λιβύης με σκοπό την προστασία του άμαχου πληθυσμού και «τη λήψη όλων
των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των πολιτών και των περιοχών που
κινδυνεύουν να δεχθούν επιθέσεις στην Αραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή
Δημοκρατία».

– έχοντας υπόψη τις αντιφατικές ερμηνείες που περιβάλλουν την εφαρμογή αυτού
του ψηφίσματος,

– έχοντας υπόψη τις επιφυλάξεις τις οποίες έχει εκφράσει η Αφρικανική Ένωση ως
προς την υλοποίηση αυτού του ψηφίσματος,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου της
Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη Λιβύη, την
Αίγυπτο, την Τυνησία, τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν μεταξύ
Φεβρουαρίου και Μαΐου του 2011.

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει η
Αφρικανική Ένωση με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ της
λιβυκής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης του Μουαμάρ Καντάφι,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νίκη του τυνησιακού και του αιγυπτιακού λαού
αντιπροσωπεύει έναν νέο άνεμο ελπίδας, ελευθερίας, αλληλεγγύης, δημοκρατίας

                                               
11Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ.
12Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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και ουσιαστικής αλλαγής, επιδιώξεις τόσο των συγκεκριμένων πληθυσμών όσο
και όλων των καταπιεζόμενων λαών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω ειρηνικών διαδηλώσεων, οι λαοί της Νότιας
Μεσογείου και πολλών χωρών της Μέσης Ανατολής εξέφρασαν σαφώς τα θεμιτά
αιτήματά τους για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ταραχές έχουν προκαλέσει απώλειες
ανθρώπινων ζωών, και έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες πρόσφυγες και
εκτοπισμένους τόσο εντός όσο και εκτός των ενδιαφερομένων χωρών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δημοκρατικές εξεγέρσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό
ως κίνητρα την άνιση κατανομή του πλούτου, την έλλειψη ελευθεριών, τη
διαφθορά και τον νεποτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντικατοπτρίζουν τη γενική
δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στα καθεστώτα που ασκούν την εξουσία
καθώς και την επιθυμία τους για έναν συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης,
σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και κοινωνικής πρόνοιας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα καθεστώτα που ανατράπηκαν ή
αμφισβητήθηκαν στις περιοχές αυτές έχουν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της, κυρίως για γεωστρατηγικούς, στρατιωτικούς,
εμπορικούς και οικονομικούς λόγους,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μελετηθεί ο κίνδυνος διάδοσης
πολεμικών όπλων και των συνακόλουθων απειλών για την ασφάλεια της
ανθρωπότητας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση των διαφόρων περιοχών του κόσμου και
τις αναπόφευκτες συνέπειες –θετικές ή αρνητικές– που μπορεί να έχουν αυτά τα
κινήματα σε γειτονικές περιοχές στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)
από το 2004 και μετά έχει αποκαλύψει πολυάριθμες αδυναμίες όσον αφορά την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και δεν
έχει εξασφαλίσει την υλοποίηση των απαραίτητων πολιτικών, κοινωνικών και
θεσμικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως λόγω του ανεπαρκούς διαλόγου με την κοινωνία
των πολιτών και τις δυνάμεις της δημοκρατίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές εξεγέρσεις των λαών της Τυνησίας, της
Αιγύπτου, της Λιβύης, της Συρίας, της Αλγερίας, του Μαρόκου, της Ιορδανίας
και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής υπαγορεύουν την προσαρμογή της ΕΠΓ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ενισχύει αποτελεσματικά τις διαδικασίες
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, καταδικάζοντας
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συγχρόνως κατηγορηματικά τη χρήση βίας για την καταστολή ειρηνικών
διαδηλώσεων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι
έχουν εγκαταλείψει τη Λιβύη και έχουν καταφύγει στη γειτονική Τυνησία, την
Αίγυπτο, τον Νίγηρα, το Μάλι και το Τσαντ καθώς και στην Ευρώπη, και
δεδομένου ότι εκατοντάδες χιλιάδες περισσότεροι πρόσφυγες και ξένοι
εργαζόμενοι αγωνίζονται απελπισμένα ώστε να διαφύγουν από τις συγκρούσεις ή
να εγκαταλείψουν τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές
συνιστούν ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία απαιτεί την
άμεση αντίδραση της ΕΕ και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και των
γειτονικών χωρών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011, το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον
λίβυο ηγέτη Muammar Gaddafi, τον γιο του Saif al-Islam Gaddafi και τον
επικεφαλής της διεύθυνσης στρατιωτικών πληροφοριών του, κατηγορώντας τους
για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

1. επιδοκιμάζει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των λαών της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, και υποστηρίζει ένθερμα τα θεμιτά
δημοκρατικά αιτήματά τους, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση
για δημοκρατική αλλαγή σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού,
της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου· επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή
της για τους λαούς που διαδηλώνουν ειρηνικά ενάντια σε αυταρχικά καταπιεστικά
καθεστώτα, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες που ενεργούν ως βασικοί και
καταλυτικοί παράγοντες υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στον αραβικό
κόσμο·

2. σημειώνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
έχουν πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, προπάντων στις ίδιες τις
ενδιαφερόμενες χώρες, αλλά και στις χώρες ΑΚΕ καθώς και στην Ευρώπη·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σθεναρά τις πολιτικές και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην περιοχή· τονίζει ότι, προκειμένου να
υποστηριχθεί καλύτερα η δημοκρατική μετάβαση, επιβάλλεται να
κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας και της αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον
σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης, της
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς
κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών·
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4. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής
της αποπληρωμής των χρεών των εν λόγω χωρών, και υπογραμμίζει την ανάγκη
διενέργειας λογιστικού ελέγχου όσον αφορά τα συγκεκριμένα χρέη· ζητεί να
δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των διεφθαρμένων ηγετών και να
επιστραφούν στα δημόσια ταμεία των ενδιαφερόμενων χωρών·

5. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία με τις κοινωνίες των πολιτών,
δεδομένου ότι αποτελούν τον κύριο καταλύτη των λαϊκών εξεγέρσεων σε όλη την
περιοχή· ζητεί επίσης να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς
κοινότητας θα φτάσουν πραγματικά στους αποδέκτες τους·

6. εκφράζει τη λύπη της για την επιλεκτική αγανάκτηση της διεθνούς κοινότητας
ενόψει της βίας στην Υεμένη, τη Συρία και, ιδίως, το Μπαχρέιν, στο οποίο
μεταφέρθηκαν στρατεύματα της κοινής δύναμης του Συμβουλίου Συνεργασίας
του Κόλπου από τη Σαουδική Αραβία με σκοπό να συντρίψουν τις διαδηλώσεις·

7. καλεί τις αρχές να απόσχουν από τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών, να σεβαστούν
την ελευθερία τους να συνέρχονται και να εκφράζονται δημοσίως, και να
εγγυηθούν την ασφάλειά τους· ζητεί να διενεργηθούν ανεξάρτητες έρευνες
σχετικά με τα γεγονότα που προκάλεσαν θανάτους, ζημίες και φυλακίσεις
ειρηνικών διαδηλωτών στις χώρες αυτές και να παραπεμφθούν οι υπεύθυνοι στη
Δικαιοσύνη· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων
που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων καθώς και όλων των
πολικών κρατουμένων, των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των
δημοσιογράφων·

8. είναι της άποψης ότι η στενότερη υποπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ, της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και των χωρών που
καλύπτονται από την ΕΠΓ και μοιράζονται κοινά συμφέροντα, αξίες και
προβλήματα θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για τη διαμόρφωση μιας
δυναμικής που θα αφορά το σύνολο της περιοχής της Μεσογείου·

9. καταγγέλλει τις πωλήσεις όπλων και τη γενναιοδωρία που επιδεικνύεται προς
όφελος οικονομικών και στρατηγικών συμφερόντων, καθώς και τις φιλικές
σχέσεις που καλλιεργούν επί πολλά έτη με δικτάτορες ορισμένες χώρες ΑΚΕ και
κράτη μέλη της ΕΕ· επικροτεί την αυτοδιάθεση των λαών αυτών και καταδικάζει
τη βία που υφίστανται·

10. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογήσει εις βάθος και να μεταρρυθμίσει τη
διπλωματική της πολιτική και τον χαρακτήρα των πολιτικών και εμπορικών
σχέσεων καθώς και των σχέσεων συνεργασίας της με τις χώρες της Βόρειας
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·
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11. Μαζί με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, καλεί όλα τα μέλη της Αφρικανικής
Ένωσης να κυρώσουν τον Αφρικανικό Χάρτη για τη δημοκρατία, τις εκλογές και
τη διακυβέρνηση·

12. υπενθυμίζει ότι κάθε τυχόν ένοπλη παρέμβαση πρέπει να έχει ως αποκλειστικό
στόχο την προστασία αμάχων και πρέπει να είναι αμερόληπτη, καθώς και ότι όσοι
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία τέτοιων παρεμβάσεων δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει και
ποιος πρέπει να αποκλειστεί·

13. ενθαρρύνει την Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση να διαθέσουν όλους τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους
πόρους για την υποστήριξη μιας στιβαρής διεθνούς ανθρωπιστικής παρέμβασης
στις ενδιαφερόμενες χώρες, με σκοπό να βοηθηθούν η Υπάτη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες συναφείς ανθρωπιστικές οργανώσεις στο
έργο της παροχής προστασίας και έκτακτης βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού και της αποδοχής των επιλογών του
λαού και των αποτελεσμάτων των εκλογών, ανεξάρτητα από το ποιος θα
αναδειχθεί νικητής, υπό τον όρο ότι οι εκλογές θα είναι δημοκρατικές, ελεύθερες,
δίκαιες και διαφανείς·

15. χαιρετίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας
της Αφρικανικής Ένωσης και οι τυνησιακές και αιγυπτιακές αρχές, και
ενθαρρύνει τη συνέχιση των προσπαθειών προκειμένου να εφαρμοστεί μια
διαδικασία δημοκρατικής σταθεροποίησης και να διασφαλιστούν η ελευθερία, τα
θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η δικαιοσύνη·

16. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες χώρες να συνεχίσουν τις
προσπάθειές τους, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εφαρμογή μιας κοινής
στρατηγικής η οποία θα περιλαμβάνει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και
τεχνικούς πόρους και θα εγγυάται τη δυνατότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί
κατάλληλα σε τυχόν περίπτωση μαζικής μετακίνησης μεταναστών, σύμφωνα με
το άρθρο 80 ΣΛΕΕ.

17. απευθύνει έκκληση για την απαρέγκλιτη τήρηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1973(2011), το οποίο αποβλέπει στην
προστασία του πληθυσμού·

18. απευθύνει έκκληση στους εμπλεκόμενους ηγέτες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση
κατά τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και να ξεκινήσουν διάλογο με σκοπό τη
διευθέτηση της κρίσης με θετικό τρόπο, ενώ εκφράζει τη θλίψη της για κάθε
παράπλευρη απώλεια ανθρώπινων ζωών·
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19. Επιμένει στη θέση ότι η Αφρικανική Ένωση πρέπει να συμμετάσχει στην
αναζήτηση λύσεων που να είναι αποδεκτές από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

20. καλεί τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον
Αραβικό Σύνδεσμο και τον συνασπισμό να διεξαγάγουν διάσκεψη στρογγυλής
τραπέζης προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος διεξόδου από την κρίση ώστε να
επέλθει διαρκής ειρήνης και να εδραιωθεί η δημοκρατία στη Λιβύη·

21. αναθέτει στους Συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στο
Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των
κρατών μελών της ΕΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
στον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, στις κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια των χωρών της Μέσης Ανατολής και των χωρών που καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της
Ένωσης για τη Μεσόγειο.
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Δήλωση της Βουδαπέστης

σχετικά με το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας
στο Busan (Νότια Κορέα), 2011

Η 21η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,
συνερχόμενη στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2011:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας αφορά τη
βελτίωση ανθρώπινων ζωών, τον περιορισμό της φτώχειας και την επίτευξη των
ΑΣΧ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου (HLF-4) για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στο Busan
της Νότιας Κορέας από την 29η Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2011, θα
ολοκληρώσει τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα της
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία ξεκίνησε με
τη δήλωση του Παρισιού το 2005 και συνεχίστηκε με το πρόγραμμα δράσης της
Άκκρα το 2008,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου θα χαράξει επίσης
τις μελλοντικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της
αναπτυξιακής βοήθειας και θα συμβάλει σε μια νέα αρχιτεκτονική για τη διεθνή
βοήθεια έως την προθεσμία του 2015 και μετά όσον αφορά την υλοποίηση των
ΑΣΧ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσφέρουν πάνω από το
ήμισυ της παγκόσμιας Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), και ως εκ
τούτου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας της βοήθειας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την ΕΕ να καταβάλλει προσπάθεια υπέρ της
συνεκτικότητας των πολιτικών σε σχέση με την ανάπτυξη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού, η
οποία υπογράφηκε στην Ουαγκαντούγκου της Μπουρκίνα Φάσο στις 23 Ιουνίου
2010, προσυπογράφει το πρόγραμμα υπέρ της αποτελεσματικότητας της
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βοήθειας (Προοίμιο, παράγραφος 12α και Μέρος 1, άρθρο 2) σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις της δήλωσης του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της
βοήθειας και του προγράμματος δράσης της Άκκρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι
πρώτιστος στόχος της συμφωνίας του Κοτονού είναι η μείωση και, εν τέλει, η
εξάλειψη της φτώχειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επέλθει ουσιαστικές βελτιώσεις όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, αλλά ότι η επίτευξη των στόχων απέχει
ακόμη αρκετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του προγράμματος υπέρ της
αποτελεσματικότητας της βοήθειας είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
υφιστάμενων αναλήψεων υποχρεώσεων, ιδίως ενόψει της οικονομικής κρίσης,
καθώς και για την εξέταση διαφορετικών και νέων πτυχών της
αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης,

1. τονίζει ότι το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου δεν πρέπει να περιοριστεί σε
απλό απολογισμό των έως τώρα ενεργειών, αλλά πρέπει να προχωρήσει από τις
υποσχέσεις σε απτά επιτεύγματα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος
υπέρ της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αναμένει δε από τα κράτη μέλη
της ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την
επίτευξη αυτού του στόχου·

2. υπενθυμίζει τη σημασία της συνεκτικότητας των αναπτυξιακών πολιτικών
καθώς και της ενεργού προώθησης κοινών αξιών όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η
λογοδοσία και η ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας·

I. Προβλεψιμότητα της βοήθειας

3. καλεί τους δωρητές να αναλάβουν άμεση δράση υπέρ των δεσμεύσεων της
δήλωσης του Παρισιού και του προγράμματος δράσης της Άκκρα η υλοποίηση
των οποίων εμποδίζεται μόνον από την έλλειψη πολιτικής βούλησης και τη
γραφειοκρατία, π.χ. όσον αφορά την αποδέσμευση της αναπτυξιακής βοήθειας,
την προβλεψιμότητα της βοήθειας, την τήρηση των προβλεπόμενων
προϋποθέσεων και τη διαφάνεια·

4. καλεί τις δωρήτριες χώρες να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να διαθέσουν το
0,7% του ΑΕγχΠ/ΑΕΕ τους για αναπτυξιακή βοήθεια και να ορίσουν με
αυστηρότερο τρόπο την ΕΑΒ·

5. καλεί τις δωρήτριες χώρες να ενισχύσουν την προβλεψιμότητα της βοήθειας
μέσω αξιόπιστων πολυετών χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις
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χρηματοδοτικές ροές τους καθώς και μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών
συμφωνιών με τις χώρες εταίρους, βάσει αμοιβαίας λογοδοσίας για την
ανάπτυξη·

6. υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ, είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης, όπως η επιβολή φόρου
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

7. καλεί τους δωρητές να συντονίσουν και να εναρμονίσουν καλύτερα τις
ενέργειές τους και να απλουστεύσουν τις διαδικασίες τους·

II. Ευθυγράμμιση της βοήθειας, χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών της
ενδιαφερόμενης χώρας και ανάληψη ευθύνης από την αποδέκτρια χώρα

8. αναγνωρίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης της βοήθειας και της χρήσης των
υφιστάμενων μηχανισμών της ενδιαφερόμενης χώρας για τη διανομή της
αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για την οικοδόμηση των ικανοτήτων της
χώρας εταίρου, την προώθηση της ανάληψης ευθύνης, την ενίσχυση της
διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας και τη διευκόλυνση του
κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη χώρα εταίρο·

9. καλεί τις χώρες εταίρους να θεσπίσουν κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την
ενσωμάτωση της βοήθειας στον εθνικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να καταστεί
δυνατός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται με
πόρους από την αναπτυξιακή βοήθεια και να ενισχυθεί το καθεστώς
λογοδοσίας·

10. καλεί τους δωρητές να αυξήσουν το ποσοστό της προγραμματιζόμενης
βοήθειας ανά χώρα έτσι ώστε να αναπτυχθούν εγχώριες ικανότητες και η
ανάληψη ευθύνης από τη χώρα·

11. τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αλλά ότι πρέπει να
στηρίζεται σε εθνικά σχέδια χρηματοδότησης της ανάπτυξης και μείωσης της
φτώχειας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει τη δυναμική της προσέγγιση
όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να προωθήσει έναν συλλογικό
στόχο της ΕΕ για τη δημοσιονομική στήριξη·

12. καλεί τις δωρήτριες χώρες και τις χώρες εταίρους να εφαρμόσουν με ταχείς
ρυθμούς μέτρα διαφάνειας για τη βοήθεια σε επίπεδο χώρας, δεδομένου ότι η
ανάληψη ευθύνης είναι αδύνατη χωρίς γνώση·
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13. είναι της άποψης ότι η φορολογία εγγυάται μια ανεξάρτητη πηγή εσόδων για τη
βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των κυβερνήσεων
και των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών· ζητεί τη θέσπιση βιώσιμου
συστήματος φορολογικής διαχείρισης που να στηρίζεται στις πραγματικές
οικονομικές δυνατότητες των φορολογουμένων· συνιστά να ενταθεί ο αγώνας
κατά των φορολογικών παραδείσων –οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τις χώρες στις
οποίες ισχύουν χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές–, της φοροδιαφυγής και της
παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων, και να διασφαλιστεί η διαφάνεια της
διαχείρισης των φυσικών πόρων·

III. Ο ρόλος των κοινοβουλίων

14. υπογραμμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα
εθνικά κοινοβούλια, ενόψει της ιδιαίτερης δυνατότητάς τους να καθορίζουν
τομείς προτεραιότητας, να ελέγχουν έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και να
ασκούν έλεγχο επί των πιστώσεων του προϋπολογισμού· καλεί τα εθνικά
κοινοβούλια να υιοθετήσουν έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα καθώς και τον
ετήσιο προϋπολογισμό τους, μετά από διαβούλευση με την κοινωνία των
πολιτών, πριν από τον πολιτικό διάλογο με τις δωρήτριες χώρες, έτσι ώστε να
ενισχυθεί στο έπακρο ο δημοκρατικός έλεγχος·

15. απευθύνει έκκληση στα κοινοβούλια να δημιουργήσουν συστήματα θεσμικού
ελέγχου και αντισταθμίσεων μέσω του ελέγχου των προϋπολογισμών, των
πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και της συμμετοχής των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας·

16. υπενθυμίζει ότι τα κοινοβούλια στις αναπτυσσόμενες χώρες στερούνται
βασικών δυνατοτήτων για την πλήρη άσκηση του ρόλου τους· καλεί, ως εκ
τούτου, τους δωρητές να προσφέρουν βοήθεια για την οικοδόμηση και
ανάπτυξη ικανοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

17. προτείνει να υιοθετηθούν οι κοινοβουλευτικές δυνατότητες ως δείκτης
αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης και να αξιολογούνται
συν τω χρόνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλουν στην υγιή οικονομική
διαχείριση, τη βιώσιμη πολιτική σταθερότητα και την οικονομική επιτυχία·

18. υπενθυμίζει ότι η ανάληψη ευθύνης πρέπει να επιτρέπει στις χώρες εταίρους να
καθορίζουν οι ίδιες τις πολιτικές τους προτεραιότητες·

IV. Συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων και τοπικών αρχών
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19. καλεί την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τη
διαδικασία διαρθρωμένου διαλόγου για την οργάνωση της κοινωνίας των
πολιτών και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή τους στον προγραμματισμό, την εφαρμογή,
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προϋπολογισμών και των προγραμμάτων.

20. τονίζει ότι η εδαφική προσέγγιση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι
κομβικά στοιχεία για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων στρατηγικών
ανάπτυξης· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να λαμβάνουν
περισσότερο υπόψη τις εδαφικές ενότητες ως πεδίο δημόσιας δράσης·

21. καλεί τις δωρήτριες χώρες και τις χώρες εταίρους να αξιολογήσουν ενδελεχώς
και να εμβαθύνουν τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωση του
Παρισιού και στο πρόγραμμα δράσης της Άκκρα μέσω μεταρρυθμίσεων οι
οποίες θα στηρίζονται στη δημοκρατική ανάληψη ευθύνης και την υποστήριξη
των τοπικών αρχών καθώς και στην οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών·

22. υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος
και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης για την προαγωγή της χρηστής
διακυβέρνησης και της λογοδοσίας·

V. Νέες εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη

23. αναγνωρίζει ότι το 72% των φτωχότερων ανθρώπων του πλανήτη ζει σε χώρες
μεσαίου εισοδήματος (ΧΜΕ)13· αναγνωρίζει ότι οι ΧΜΕ χρειάζονται
διαφορετικό τύπο αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης που θα επικεντρώνεται
περισσότερο στη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, στην οικονομική
διαφοροποίηση, στην ανακατανομή του πλούτου και στην προώθηση της
αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας μεταξύ των χωρών
του Νότου καθώς και της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής
αναπτυξιακών εμπειριών·

24. υπενθυμίζει την ανάγκη προσαρμογής της βοήθειας στις ιδιομορφίες και τις
ανάγκες ευάλωτων κρατών, χωρών χαμηλού εισοδήματος που εξέρχονται από
συγκρούσεις και αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών, καθώς και
ενίσχυσης των προσπαθειών συνεργασίας με τις φτωχότερες χώρες·

                                               
13 Sumner, A (2011) «The New Bottom Billion: What If Most of the World's Poor Live in Middle-
Income Countries?» («Το νέο φτωχότερο δισεκατομμύριο: τι γίνεται όταν οι περισσότεροι φτωχοί του 
κόσμου ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος;»), Κέντρο Παγκόσμιας Ανάπτυξης, CGD Brief, Μάρτιος 
2011, [διαδικτυακή δημοσίευση] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.cgdev.org (προσπελάστηκε στις 7 
Απριλίου 2011).
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25. ζητεί η βοήθεια να εστιάζεται στα φτωχότερα άτομα και όχι απλώς στις
φτωχότερες χώρες·

26. υπογραμμίζει ότι η βοήθεια πρέπει να αξιοποιείται ως καταλύτης, και όχι ως
μέσο, για την ανάπτυξη· αναγνωρίζει ότι απώτερος στόχος της βοήθειας είναι να
διαμορφωθούν συνθήκες οι οποίες θα καθιστούν περιττή την παροχή βοήθειας·

VI. Καταμερισμός της εργασίας

27. καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον καταμερισμό της
εργασίας (DoL) στο πλαίσιο του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου και να
εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του συντονισμού των δωρητών και
του καταμερισμού της εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα υπέρ της
δημοκρατικής συμμετοχής, της ανάληψης ευθυνών και της ενίσχυσης της
ποιότητας της βοήθειας·

28. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιλυθούν τα προβλήματα των λεγόμενων
«προσφιλών» και «ορφανών» χωρών, καθώς και της παραμέλησης κρίσιμων
τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή και η ισότητα των
φύλων·

29. χαιρετίζει την υιοθέτηση του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον
καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική από το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 15 Μαΐου 2007 και
επισημαίνει ότι η αδυναμία της ΕΕ να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές που
περιλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά τον καταμερισμό της
εργασίας (DoL) οδηγεί σε απώλεια μιας ευκαιρίας για εξοικονόμηση πόρων
ύψους έως και 6 δισ. ευρώ14;

30. καλεί την ΕΕ να αναθεωρήσει τις πολιτικές της ως προς τον καταμερισμό της
εργασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραμελούνται ζητήματα όπως
τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων, τα οποία δεν αφορούν έναν
μόνον τομέα, αλλά επηρεάζουν ποικίλους επιμέρους τομείς·

VII. Ο ιδιωτικός τομέας ως παράγοντας ανάπτυξης

31. αναγνωρίζει την αυξανόμενη συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού τομέα στις
εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη· αναγνωρίζει τα οφέλη που προσφέρει η
ενσωμάτωση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα

                                               
14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009) Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach 
(Πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας: Τα οφέλη από την ευρωπαϊκή προσέγγιση), 
μελέτη που εκπονήθηκε από την HTSPE για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



72/102 PV\879829EL.doc

EL

στις συμφωνίες για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, αλλά και την ανάγκη
διασάφησης των ρόλων, που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει ο ιδιωτικός
τομέας, και διασύνδεσής τους με την υλοποίηση των ΑΣΧ και με τη βιώσιμη
ανάπτυξη, καθώς και με την πρωταρχική ευθύνη του δημοσίου τομέα·
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να μην επανέλθει το
καθεστώς της εξαρτημένης βοήθειας·

32. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της αξιολόγησης του αντικτύπου
των αναπτυξιακών φορέων του ιδιωτικού τομέα για τα αναπτυξιακά
αποτελέσματα·

33. καλεί τους δωρητές να χρησιμοποιήσουν την παροχή βοήθειας ως καταλυτικό
μέσο για την ανάπτυξη του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τη βελτίωση των
εσωτερικών ρυθμιστικών οργάνων για τον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση
της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα κατά τρόπο που να ενσωματώνει τους
φτωχότερους πληθυσμούς και να συμβάλλει στην επίτευξη αναπτυξιακών
στόχων·

VIII. Μετά το Busan

34. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και μετά το Busan η δυναμική
υπέρ της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης·

35. συνιστά να συνεχιστεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης –και
της προόδου προς την κατεύθυνση αυτή– των δεσμεύσεων που
περιλαμβάνονται στη δήλωση του Παρισιού και το πρόγραμμα δράσης της
Άκκρα· συνιστά η επόμενη μελέτη να συμπέσει χρονικά με την προθεσμία που
έχει τεθεί ως προς την υλοποίηση των ΑΣΧ, έτσι ώστε να αποτελεί
συμπλήρωμα των συνολικών επισκοπήσεων της προόδου στο πεδίο της
ανάπτυξης κατά το συγκεκριμένο διάστημα·

36. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενταχθεί σταθερά η αποτελεσματικότητα
της βοήθειας σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης το οποίο θα
δίνει προτεραιότητα στα συνολικά αναπτυξιακά αποτελέσματα και θα
περιλαμβάνει τη συνέπεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την ανάπτυξη και
τη συμμετοχή των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων (ΠΟΚ), έτσι ώστε
να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι περιφερειακές διαστάσεις της
αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης·

37. ζητεί να δρομολογηθεί, στο τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου, ένα «συμβόλαιο
Busan» χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο να συνδυάζει συγκεκριμένες χρονικά
προσδιορισμένες δεσμεύσεις και να προωθεί θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στο
πεδίο της παγκόσμιας διακυβέρνησης της αναπτυξιακής συνεργασίας·
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38. σημειώνει την ανάδειξη νέων αναπτυξιακών παραγόντων, περιλαμβανομένων
μεμονωμένων χωρών η προσέγγιση των οποίων δεν διέπεται από τα ευρωπαϊκά
πρότυπα συνεργασίας, και ζητεί να εφαρμοστεί μια πολιτική, περιεκτική
προσέγγιση έναντι των χωρών αυτών, με σκοπό την επίτευξη διαφανούς
συνολικής δυναμικής υπέρ της ανάπτυξης και της συνεργασίας.
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Δήλωση

«Ενωμένοι για την καθολική πρόσβαση» ενόψει της συνάντησης υψηλού
επιπέδου για το AIDS που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2011

Έχοντας υπόψη τη σύνοδο υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών για το AIDS, η οποία θα διεξαχθεί στις 8-10 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, συνερχόμενη στη
Βουδαπέστη (Ουγγαρία) από τις 16 έως τις 18 Μαΐου:

1. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της προώθησης και της υλοποίησης της βιώσιμης
καθολικής πρόσβασης σε μέσα πρόληψης, θεραπείας, περίθαλψης και υποστήριξης
όσον αφορά το HIV/AIDS κατοχυρώνεται ως καίρια αναπτυξιακή προτεραιότητα
στο άρθρο 31α της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού·

2. τονίζει ότι, τριάντα χρόνια μετά την εκδήλωση της επιδημίας του AIDS, η
αντιμετώπιση του AIDS έχει καταδείξει την αξία της ως επένδυση σημαντικού
αντικτύπου η οποία έχει προσφέρει ουσιαστική απόδοση όσον αφορά τον ιό HIV,
αλλά και ευρύτερους στόχους στα πεδία της υγείας, της ανάπτυξης και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών το
ποσοστό νέων μολύνσεων από τον ιό HIV κατέγραψε μείωση σε πολλές χώρες, ο
αριθμός των ατόμων που ακολουθούν αντιρετροϊκή αγωγή έχει αυξηθεί και οι
υπηρεσίες πρόληψης της μετάδοσης από τη μητέρα στο νεογνό έχουν επεκταθεί·
τα οφέλη παραμένουν, ωστόσο, ανεπαρκή και επισφαλή·

3. καλεί, συνεπώς, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ
να εντείνουν τις προσπάθειες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την
υποστήριξη των ενεργειών των χωρών ΑΚΕ προκειμένου να αναβαθμίσουν και να
διατηρήσουν την καθολική πρόσβαση σε μέσα πρόληψης, θεραπείας, περίθαλψης
και υποστήριξης όσον αφορά το HIV/AIDS ως βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) έως το 2015·

4. καλεί τις χώρες ΑΚΕ και την ΕΕ –τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ και των
κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης– να εκπροσωπηθούν στο ανώτατο επίπεδο κατά τη
σύνοδο υψηλού επιπέδου του 2011 για το AIDS, να υποστηρίξουν τις συστάσεις
της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να υιοθετήσουν την πρότασή
του σχετικά με τους έξι παγκόσμιους στόχους για το 2015·

5. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του AIDS, δρομολογώντας, συγκεκριμένα, μια ευρεία διαδικασία
διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένων των κρατών
μελών της ΕΕ, βουλευτών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό
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την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης, το οποίο θα καλύπτει όλες
τις γεωγραφικές περιοχές, για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και
της φυματίωσης μέσω της εξωτερικής δράσης για το 2012 και μετέπειτα.

6. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ και των κρατών μελών της ΕΕ να
προωθήσουν τη συμπερίληψη στρατηγικών κατά του στιγματισμού στα εθνικά
προγράμματα για το AIDS, μεταξύ άλλων και μέσω συστημάτων ενίσχυσης
κοινοτήτων· να αποσύρουν τιμωρητικούς νόμους, πολιτικές, πρακτικές,
συμπεριφορές στιγματισμού και διακρίσεις που υπονομεύουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και εντείνουν την ευπάθεια έναντι του HIV/AIDS· να δεσμευτούν
υπέρ της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστηρικτικών υπηρεσιών για
ενηλίκους και παιδιά που νοσούν ή είναι φορείς του ιού HIV, περιλαμβανομένων
των ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας·

7. καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ να αυξήσουν τα κονδύλια που
προορίζονται για την πρόληψη του HIV, και να εστιάσουν τις επενδύσεις τους με
σκοπό την πρόληψη σε ολοκληρωμένα και βασισμένα σε αντικειμενικά στοιχεία
προγράμματα πρόληψης, τα οποία πρέπει να δίνουν έμφαση στους πληθυσμούς
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι περισσότερο ευάλωτοι, ως έναν από
τους αποδοτικότερους οικονομικά τρόπους παρέμβασης, αλλά και να αυξήσουν τις
επενδύσεις στο πεδίο της έρευνας·

8. τονίζει ότι η θεραπεία είναι επένδυση σημαντικού αντικτύπου η οποία περιορίζει
τη μετάδοση του HIV, τη φυματίωση και τους θανάτους μητέρων και παιδιών· ως
εκ τούτου, καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ να υποστηρίξουν
την καινοτομία όσον αφορά την πρόσβαση σε μέσα θεραπείας, να εξαλείψουν τα
νομικά εμπόδια και να εξασφαλίσουν καθολική και αξιόπιστη πρόσβαση σε
ασφαλή, υψηλής ποιότητας και πιο προσιτού κόστους φάρμακα, να καλλιεργήσουν
περαιτέρω τις δυνατότητες των συστημάτων υγείας και των κοινοτικών
συστημάτων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες
περίθαλψης, και να αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο τις ταυτόχρονες
μολύνσεις από HIV και φυματίωση·

9. καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ να προωθήσουν την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας όσον αφορά το HIV και την αναπαραγωγική,
μητρική και νεογνική υγεία ως βασικό μέσο υλοποίησης των ΑΣΧ έως το 2015,
ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την επίτευξη των ΑΣΧ· επ’ αυτού,
πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και
των κοινοτικών συστημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική
ολοκλήρωση των προγραμμάτων που αφορούν το HIV και τη σεξουαλική και
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και για τη διασύνδεση των προγραμμάτων που
αποβλέπουν στην υποστήριξη ισχυρότερων αλληλένδετων αποτελεσμάτων όσον
αφορά το σύνολο των ΑΣΧ που άπτονται της υγείας·

10. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ να ανταποκριθούν σε
δεσμεύσεις δίκαιης κατανομής των βαρών με σκοπό την κάλυψη των επενδυτικών
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αναγκών σχετικά με την υγεία εν γένει και την παγκόσμια προσπάθεια
αντιμετώπισης του AIDS ειδικότερα, έτσι ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να
τηρήσουν τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους για προβλέψιμη χρηματοδότηση,
και παράλληλα να αναβαθμιστούν σημαντικά οι εγχώριες επενδύσεις στις
αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της δήλωσης
της Αμπούτζα ως προς τη διάθεση του 15% του εθνικού προϋπολογισμού στον
τομέα της υγείας, να ενθαρρυνθούν οι αναδυόμενες δυνάμεις να αναλάβουν
μερίδιο του βάρους και να επεκταθούν οι καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

(εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004,
23 Νοεμβρίου 2006, 28 Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008 και 18 Μαΐου 2011)
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Σημείωμα προς τον αναγνώστη:

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί ενοποιημένη έκδοση του Κανονισμού της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που εγκρίθηκε στις 3
Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004, 23 Νοεμβρίου 2006, 28
Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008 και 18 Μαΐου 2011.

Πρόκειται για κείμενο που παρήχθη για λόγους τεκμηρίωσης και για το οποίο δεν φέρει
την ευθύνη η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ



Άρθρο 1

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης

1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (εφεξής «η 
Συνέλευση») συστήνεται βάσει του άρθρου 17 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 
μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της 
αφετέρου. 

2. Η Συνέλευση αποτελείται από δυο νομοθετικά σώματα με ίσο αριθμό 
εκπροσώπων της ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης είναι αφενός μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και αφετέρου βουλευτές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας, πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί 
προηγουμένως γραπτώς το Προεδρείο της Συνέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
(εφεξής «το Προεδρείο»), εκπρόσωποι που ορίζονται από το Κοινοβούλιο κάθε 
κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει κοινοβουλίου, η συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός 
εκπροσώπου του σχετικού κράτους ΑΚΕ υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση 
της Συνέλευσης.

3. Η εντολή των μελών της Συνέλευσης πιστοποιείται με επιστολή διορισμού των 
αρμόδιων αρχών των αντίστοιχων κρατών τους, όσον αφορά τους εκπροσώπους 
ΑΚΕ, και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τους 
εκπροσώπους του.

Άρθρο 2

Προεδρείο

1. Κάθε νομοθετικό σώμα εκλέγει τα μέλη του στο Προεδρείο σύμφωνα με τη δική 
του πρακτική.

2. Το Προεδρείο αποτελείται από δύο ισότιμους Συμπροέδρους και 24 
Αντιπροέδρους. Τα μισά μέλη του Προεδρείου προτείνονται από τους εκπροσώπους 
των χωρών ΑΚΕ και τα άλλα μισά από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει καθένα από τα δύο 
Σώματα.
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3. Το Προεδρείο προετοιμάζει τις εργασίες της Συνέλευσης, παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες και την εφαρμογή των ψηφισμάτων της Συνέλευσης και 
πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές με το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ 
και την Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ.

4. Το Προεδρείο φέρει την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών της Συνέλευσης.

5. Το Προεδρείο συνέρχεται, κατόπιν πρωτοβουλίας των Συμπροέδρων του, 
τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως· δυο από τις συνεδριάσεις αυτές λαμβάνουν 
χώρα κατά τις μέρες που προηγούνται των συνόδων της Συνέλευσης.

6. Το Προεδρείο υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση την ημερήσια διάταξη των 
συζητήσεων. Φροντίζει να εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι το ήμισυ των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αφορούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Μπορεί να προτείνει περιορισμό του χρόνου ομιλίας για τις συζητήσεις.

7. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μόνιμων 
επιτροπών όπως ορίζονται στο άρθρο 25 (εφεξής «μόνιμες επιτροπές»).

8. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων και 
προτάσεων ψηφίσματος από τις μόνιμες επιτροπές.

9. Το Προεδρείο δύναται επίσης να παραπέμπει θέματα προς εξέταση στις μόνιμες 
επιτροπές, οι οποίες στη συνέχεια δύνανται να ζητήσουν εξουσιοδότηση να 
εκπονήσουν έκθεση επί ενός συγκεκριμένου θέματος.

10. Το Προεδρείο έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται σε 
ψηφίσματα και αποφάσεις της Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφισμάτων που έχουν 
υποβληθεί από μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή, δύναται να μεταβιβάζει την 
ανωτέρω ευθύνη στον πρόεδρο και τον εισηγητή της οικείας μόνιμης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής.

11. Οι συνεδριάσεις του Προεδρείου δεν είναι δημόσιες. Το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Υπουργών των χωρών ΑΚΕ και η Επιτροπή 
ενδέχεται να καλούνται να παραστούν σε σημεία που αφορούν τομείς της ευθύνης 
τους.

12. Το Προεδρείο εγκρίνει το δικό του κανονισμό. 


Άρθρο 3

Παρουσία άλλων οργάνων
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1. Το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καλείται να προβεί σε απολογισμό ενώπιον της 
Συνέλευσης τουλάχιστον μια φορά ανά έτος.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, η Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ, καθώς και 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν, μετά 
από πρόσκληση του Προεδρείου, να μετέχουν στις συνόδους της Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Παρατηρητές

1. Σε περίπτωση προσχώρησης άλλου κράτους στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και 
μέχρις ότου κυρωθεί η Εταιρική Συμφωνία από το κράτος αυτό, ένας εκπρόσωπος 
του εν λόγω κράτους μπορεί να παρίσταται στις συνόδους της Συνέλευσης ως 
παρατηρητής. Τα κράτη που είναι μέλη της ομάδας ΑΚΕ μπορούν να παρίστανται 
στις συνόδους της Συνέλευσης ως παρατηρητές.

2. Η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις συνόδους της 
ολομέλειας της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των μονίμων επιτροπών της και στις 
περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της εξετάζονται και, ενδεχομένως,
εγκρίνονται από το Προεδρείο κατά περίπτωση.

3. Οι Συμπρόεδροι μπορούν, με τη συναίνεση του Προεδρείου, να προσκαλούν ως 
παρατηρητές στις συνόδους της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των μόνιμων 
επιτροπών και στις περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και άλλους 
οργανισμούς ή προσωπικότητες.

4. Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Μπορούν, κατά περίπτωση, να 
λάβουν το λόγο κατά τη σύνοδο ή τις συνεδριάσεις των επιτροπών, με τη σύμφωνη 
γνώμη αντιστοίχως της Συνέλευσης ή του Προεδρείου της οικείας επιτροπής.

Άρθρο 5

Σύνοδοι της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συνέρχεται δύο φορές το χρόνο επί ένα τριήμερο· οι σύνοδοί της 
συγκαλούνται από τους Συμπροέδρους της και διεξάγονται εναλλάξ σε ένα κράτος 
ΑΚΕ και σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ει δυνατόν, εκείνο που έχει 
την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Για τον ορισμό του τόπου διεξαγωγής των συνόδων, εξετάζεται διαδοχικά κάθε 
ομάδα κρατών ΑΚΕ και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. Η Συνέλευση μπορεί, μετά από αίτηση του Προεδρείου ή του Συμβουλίου των 
Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, να συγκληθεί από τους Συμπροέδρους σε έκτακτη σύνοδο.

Άρθρο 6

Περιφερειακές συνεδριάσεις της Συνέλευσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, η 
Συνέλευση μπορεί να διεξάγει περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Αυτές 
οι συνεδριάσεις αποφασίζονται κατόπιν αιτήματος του Προεδρείου ή των 
ενδιαφερόμενων περιφερειών.

2. Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού, ο όρος «περιφέρεια» σημαίνει οντότητες 
που καθορίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών ΑΚΕ. Κάθε καθορισθείσα 
οντότητα υπόκειται στην τελική έγκριση της Συνέλευσης.

3. Στις περιφερειακές συνεδριάσεις συμμετέχει ένας βουλευτής από κάθε κράτος 
ΑΚΕ της περιφέρειας και ίσος αριθμός βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Η Συνέλευση δεν διεξάγει πάνω από τρεις περιφερειακές συνεδριάσεις ανά έτος,
διάρκειας έως τριών ημερών η κάθε μία. Εάν διεξαχθούν περισσότερες από δύο, η 
μία από αυτές λαμβάνει χώρα στα περιθώρια της συνόδου που διεξάγεται σε 
κράτος ΑΚΕ. Οι συνεδριάσεις αυτές εγκρίνουν πορίσματα υπό μορφή 
ανακοινωθέντος. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών 
στις περιφερειακές συνεδριάσεις.

5. Οι περιφερειακές συνεδριάσεις επικεντρώνονται σε θέματα περιφερειακού και 
τοπικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στα έγγραφα στρατηγικής ανά 
περιφέρεια και χώρα για την υπό εξέταση περιφέρεια. Στην επόμενη σύνοδο της 
Συνέλευσης υποβάλλεται έκθεση παρακολούθησης σχετικά με κάθε περιφερειακή 
συνεδρίαση. 

Άρθρο 7

Ημερήσια διάταξη

1. Το Προεδρείο καταρτίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου. Οι 
Συμπρόεδροι υποβάλλουν το σχέδιο αυτό προς έγκριση στη Συνέλευση. Τα θέματα 
αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών ΑΚΕ 
στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης κάθε συνόδου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
κατηγορίες θεμάτων:
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(i) τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι μόνιμες επιτροπές. Αυτές δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις τρεις ανά σύνοδο. Το μέγεθος των προτάσεων ψηφίσματος που 
περιέχονται στις εκθέσεις καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού.

(ii) τα επείγοντα θέματα, τα οποία προτείνονται από μόνιμη επιτροπή ή 
παρουσιάζονται από το Προεδρείο. Η εγγραφή επειγόντων θεμάτων έχει εξαιρετικό 
χαρακτήρα και ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ανά σύνοδο. Άλλα 
θέματα διαβιβάζονται στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή.

(iii) ένα κεντρικό θέμα για μια συζήτηση υψηλού επιπέδου.

2. Σχετικά με τα επείγοντα θέματα, ένας εκπρόσωπος χωρών ΑΚΕ, μια πολιτική 
ομάδα ή δέκα μέλη μπορούν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος. Οι προτάσεις 
ψηφίσματος πρέπει να περιορίζονται στα επείγοντα θέματα που είναι εγγεγραμμένα 
στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 
μέγεθος που καθορίζεται στον Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. Οι 
προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να κατατίθενται τέσσερις εβδομάδες πριν από την 
έναρξη της συνόδου στην οποία πρόκειται να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι Συμπρόεδροι μπορούν να ενημερώσουν το σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης μεταξύ των συνεδριάσεων του Προεδρείου μέσω της γραπτής 
και/ή της σιωπηρής διαδικασίας.

4. Οι προτάσεις ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων υποβάλλονται στο Προεδρείο. 
Το Προεδρείο επαληθεύει ότι κάθε πρόταση ψηφίσματος πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2, ότι είναι εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη και ότι διατίθεται 
στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι προτάσεις του Προεδρείου υποβάλλονται προς 
έγκριση στη Συνέλευση.

5. Το Προεδρείο διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή τις προτάσεις ψηφίσματος επί 
επειγόντων θεμάτων προς ενημέρωση.

Άρθρο 8

Απαρτία

1. Απαρτία στη Συνέλευση υπάρχει όταν είναι παρόν το ένα τρίτο τόσο των 
εκπροσώπων των κρατών ΑΚΕ όσο και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων, εκτός 
εάν o Πρόεδρος, μετά από αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών πριν από την έναρξη μιας 
ψηφοφορίας, διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας τη στιγμή της ψηφοφορίας. Σε 
περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η ψηφοφορία εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της 
επόμενης συνεδρίασης.
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Άρθρο 9

Προεδρία των συνεδριάσεων

1. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δύο θα προεδρεύει σε
κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κηρύσσει την έναρξη, τη διακοπή και τη λήξη των 
συνεδριάσεων της Συνέλευσης. Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, τηρεί την 
τάξη, δίνει τον λόγο, κηρύσσει τη λήξη των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε 
ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

3. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να λάβει τον λόγο σε συζήτηση μόνο για να 
ανακεφαλαιώσει ή για να επαναφέρει τους ομιλητές στην τάξη· εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει στη συζήτηση εγκαταλείπει την προεδρική έδρα.

4. Τους δύο Συμπροέδρους μπορεί να αναπληρώσει στην προεδρία της Συνέλευσης 
ένας Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 10

Διάταξη των θέσεων

Οι θέσεις των μελών ορίζονται με αλφαβητική σειρά. που καθορίζεται για μεν τους 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του ονόματος τους, για δε τους 
εκπροσώπους ΑΚΕ βάσει της ονομασίας της χώρας τους· σε κάθε σύνοδο το γράμμα 
εκκίνησης αλλάζει στο αμέσως επόμενο γράμμα της αλφαβήτου. 

Άρθρο 11

Επίσημες γλώσσες

1. Οι επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης είναι οι εξής: αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, 
γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, 
μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, 
σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική.

Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται στους συνήθεις τόπους εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχεται δυνατότητα διερμηνείας σε όλες τις 
γλώσσες εργασίας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρίστανται στις 
εν λόγω συνεδριάσεις. Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται εκτός των 
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συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχεται δυνατότητα 
διερμηνείας σύμφωνα με το σχετικό εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις 
συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και 
των Οργάνων της, όπως ορίζονται στην απόφαση του Προεδρείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2003. Υπηρεσίες μετάφρασης 
παρέχονται κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης στα αγγλικά και γαλλικά.

2. Οι πράξεις της Συνέλευσης δημοσιεύονται στις επίσημες γλώσσες. Τα 
προπαρασκευαστικά έγγραφα και τα έγγραφα εργασίας δημοσιεύονται τουλάχιστον 
στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 12

Δημοσιότητα των συζητήσεων

Οι σύνοδοι της Συνέλευσης είναι δημόσιες, εκτός εάν αυτή αποφασίσει διαφορετικά.



Άρθρο 13

Συνοπτικά Πρακτικά 

1. Τα συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης περιέχουν τις αποφάσεις της 
Συνέλευσης και τα ονόματα των ομιλητών. Αυτά διανέμονται την επόμενη 
συνεδρίαση.

2. Τα συνοπτικά πρακτικά δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δε τα κράτη ΑΚΕ σε 
οποιαδήποτε μορφή κρίνεται ενδεδειγμένη από το καθένα από αυτά. Τα πρακτικά 
της τελευταίας συνεδρίασης της συνόδου υποβάλλονται προς έγκριση στην αρχή 
της επόμενης συνόδου και οποιεσδήποτε διορθώσεις δημοσιεύονται από το μεν 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
τα δε κράτη μέλη ΑΚΕ σε οποιοδήποτε μορφή κρίνεται ενδεδειγμένη από το 
καθένα από αυτά.

Άρθρο 14
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Ανακοινώσεις των Συμπροέδρων και ανακοινωθέντα Τύπου

1. Οι Συμπρόεδροι μπορούν, όταν αυτό είναι δυνατόν μετά από διαβούλευση με τα 
μέλη του Προεδρείου μέσω της γραπτής και/ή της σιωπηρής διαδικασίας, να 
προβαίνουν σε κοινές επείγουσες ανακοινώσεις σχετικά με την εταιρική σχέση 
ΑΚΕ-ΕΕ. Αυτές οι ανακοινώσεις βασίζονται σε οποιαδήποτε υφιστάμενα 
ψηφίσματα και δηλώσεις. Μόλις εκδοθούν, οι Συμπρόεδροι ενημερώνουν πρώτα 
το Προεδρείο σχετικά προκειμένου να διεξαγάγει συζήτηση επί αυτών και, το 
συντομότερο δυνατόν μετά από αυτό, όλα τα μέλη της Συνέλευσης.

2. Τα ανακοινωθέντα Τύπου συντάσσονται στα αγγλικά και γαλλικά. Δεν 
χαρακτηρίζονται επίσημα έγγραφα. 

Άρθρο 15

Δικαίωμα λόγου

1. Κανένα μέλος της Συνέλευσης δεν μπορεί να λάβει τον λόγο εάν δεν του δοθεί από 
τον Πρόεδρο της συνεδρίασης. Εκπρόσωποι χωρών που κατονομάζονται σε 
ψηφίσματα ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν 
εντός του διατιθέμενου σε αυτούς χρονικού ορίου.

2. Ο χρόνος αγόρευσης στις συζητήσεις της Συνέλευσης κατανέμεται εξ ίσου 
μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών ΑΚΕ. 
Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της συνεδρίασης, η Συνέλευση μπορεί να 
αποφασίσει τον περιορισμό του χρόνου αγόρευσης. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν 
γραπτές παρεμβάσεις συμπληρωματικά προς τις δηλώσεις τους, μεγέθους 2000 
χαρακτήρων το πολύ. Οι γραπτές παρεμβάσεις αρχειοθετούνται στην γλώσσα του 
πρωτότυπου.

3. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται 
στα μέλη σύμφωνα με το σύστημα d’Hondt.

4. Τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή οι επίσημοι εκπρόσωποι τους, 
καθώς και οι εκπρόσωποι των οργάνων και των θεσμών που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 λαμβάνουν τον λόγο εφόσον το ζητήσουν.

5. Ο ομιλητής μπορεί να διακοπεί μόνο από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, εάν 
υπερβεί το χρόνο αγόρευσης που του έχει διατεθεί, εκτός από την περίπτωση που 
εμπίπτει στην παράγραφο 6.

6. Εάν o ομιλητής παρεκκλίνει από το θέμα, o Πρόεδρος της συνεδρίασης τoν 
επαναφέρει στην τάξη. Εάν o ομιλητής εξακολουθεί να παρεκκλίνει από το θέμα, o 
Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο για όσο χρόνο κρίνει 
σκόπιμο.



90/102 PV\879829EL.doc

EL

Άρθρο 16

Δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας

1. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει μόνο μία ψήφο, η οποία δεν είναι 
μεταβιβάσιμη.

2. Η Συνέλευση ψηφίζει κανονικά δι’ ανατάσεως της χειρός. Αν το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας δι’ ανατάσεως είναι αμφίβολο, η Συνέλευση καλείται να ψηφίσει εκ 
νέου με τη χρήση χρωματιστών δελτίων ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

3. Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης έως τις 10:00 την ημέρα της 
ψηφοφορίας από δέκα τουλάχιστον μέλη, η Συνέλευση προβαίνει σε μυστική 
ψηφοφορία.

4. Για τη λήψη μιας απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών. Σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης έως τις 10:00 την ημέρα της ψηφοφορίας από πέντε 
τουλάχιστον μέλη για ξεχωριστή ψηφοφορία ανά σώμα, διεξάγεται ψηφοφορία κατά 
την οποία τα μέλη των κοινοβουλίων των κρατών ΑΚΕ και οι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν χωριστά με εναλλασσόμενη μεταξύ τους σειρά 
ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, το υπό ψήφιση κείμενο θεωρείται εγκριθέν 
μόνον εάν συγκεντρώσει τις ψήφους της πλειοψηφίας των ψηφισάντων μελών των 
κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση δεν εγκρίνεται. Μπορεί να επαναφερθεί στην 
επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

6. Εάν υποβληθεί αίτηση έως τις 10:00 την ημέρα της ψηφοφορίας από τουλάχιστον 
πέντε μέλη, η Συνέλευση ψηφίζει ξεχωριστά τα τμήματα του κειμένου μιας 
παραγράφου ή μιας τροπολογίας.

7. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 6 είναι 
δυνατόν να αποσυρθεί από τους συντάκτες της ανά πάσα στιγμή πριν από την 
ψηφοφορία.

Άρθρο 17

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κάθε μέλος μπορεί να προβεί σε προφορική αιτιολόγηση της τελικής ψήφου η οποία 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ενάμισι λεπτό ή σε γραπτή αιτιολόγηση η οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Οι γραπτές αιτιολογήσεις αρχειοθετούνται στην 
γλώσσα του πρωτότυπου τους.
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Άρθρο 18

Ψηφίσματα της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση ψηφίζει επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατίθενται από τις 
μόνιμες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Η Συνέλευση ψηφίζει επίσης επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατίθενται 
σχετικά με επείγοντα θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης καλεί ενδεχομένως τους συντάκτες των ψηφισμάτων 
που αναφέρονται σε παρόμοια επείγοντα θέματα να συντάξουν συμβιβαστικό 
ψήφισμα. Μετά τη συζήτηση κάθε συμβιβαστικό ψήφισμα και οι σχετικές 
τροπολογίες υποβάλλονται προς ψήφιση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση έγκρισης 
συμβιβαστικού ψηφίσματος, όλα τα άλλα ψηφίσματα επί του ιδίου θέματος 
καταπίπτουν.

4. Τα ψηφίσματα που εγκρίνει η Συνέλευση διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στα λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών 
ΑΚΕ-ΕΕ υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα εγκριθέντα 
ψηφίσματα κατά την επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης.

Άρθρο 19

Τροπολογίες

1. Ένας εκπρόσωπος των κρατών ΑΚΕ ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου, μια πολιτική 
ομάδα ή δέκα μέλη μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες. Οι τροπολογίες έχουν 
σχέση με το κείμενο που επιδιώκουν να τροποποιήσουν και υποβάλλονται εγγράφως. 
Ο Πρόεδρος αποφαίνεται, βάσει των κριτηρίων αυτών, επί του παραδεκτού των 
τροπολογιών.

2. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ανακοινώνεται στην αρχή της συνόδου.

3. Κατά την ψηφοφορία, οι τροπολογίες έχουν προτεραιότητα έναντι του κειμένου 
στο οποίο αναφέρονται.

4. Σε περίπτωση τροπολογιών επί του ιδίου τμήματος ενός κειμένου, τίθεται πρώτη 
σε ψηφοφορία εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο. 
Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι προφορικές τροπολογίες που διορθώνουν πραγματικά 
ή γλωσσικά λάθη. Όλες οι άλλες προφορικές τροπολογίες τίθενται στη διακριτική 
ευχέρεια της Συνέλευσης. Μία προφορική τροπολογία δεν λαμβάνεται υπόψη εάν 
δέκα μέλη αντιτίθενται δι’ εγέρσεως.
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Άρθρο 20

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο των Υπουργών 
ΑΚΕ-ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης.

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο το οποίο, εάν τις κρίνει 
παραδεκτές, τις διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ 
ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία διαβίβασης της ερώτησης.

3. Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μαζί με την απάντηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και από τα κράτη ΑΚΕ με τον τρόπο που το καθένα από αυτά κρίνει πιο 
ενδεδειγμένο.

4. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο, με την παρατήρηση ότι δεν έχει δοθεί 
ακόμη απάντηση.

Άρθρο 21

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης

1. Σε κάθε σύνοδο διεξάγεται ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο των Υπουργών 
ΑΚΕ-ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρόνο τον οποίον ορίζει κατόπιν 
αποφάσεώς του το Προεδρείο για να εξασφαλισθεί η ανωτάτου επιπέδου παρουσία 
αμφοτέρων των θεσμικών οργάνων αυτών.

2. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει μια ερώτηση με αίτηση 
προφορικής απάντησης στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και μία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις ερωτήσεις με περισσότερους υπογράφοντες καλείται να τις 
υποβάλει μόνον ένα μέλος.

3. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο, εντός της προθεσμίας που 
έχει ορίσει το Προεδρείο.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι Συμπρόεδροι ή το Προεδρείο μπορούν, με σύμφωνη 
γνώμη του οργάνου προς το οποίο απευθύνεται η ερώτηση, να την εγγράψουν στην 
ημερήσια διάταξη, ακόμα και μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έχει ορίσει το 
Προεδρείο.

5. Οι Συμπρόεδροι της Συνέλευσης αποφαίνονται επί του παραδεκτού των 
ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης. Αυτό γίνεται με βάση τη σφαίρα 
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δραστηριοτήτων και τους όρους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Ερωτήσεις που 
σχετίζονται με θέματα που έχουν ήδη εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς 
συζήτηση κρίνονται μη παραδεκτές. Οι ερωτήσεις που κρίνονται παραδεκτές 
διαβιβάζονται στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν τη σειρά με την οποία εξετάζονται οι ερωτήσεις. Η 
απόφασή τους κοινοποιείται πάραυτα στον συντάκτη.

6. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 λέξεις. Πρέπει να έχουν τη μορφή 
ερώτησης και όχι δήλωσης.

7. Η Συνέλευση προβλέπει για κάθε σύνοδο χρονικό διάστημα δύο ωρών το πολύ για 
την εξέταση των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης. Ερωτήσεις που 
μένουν αναπάντητες λόγω ελλείψεως χρόνου λαμβάνουν απάντηση γραπτώς, εκτός 
εάν o συντάκτης αποσύρει την ερώτησή του.

8. Μία ερώτηση μπορεί να λάβει απάντηση μόνον εάν o συντάκτης της είναι παρών ή 
έχει γνωστοποιήσει γραπτώς προ της ενάρξεως της ώρας των ερωτήσεων στους 
Συμπροέδρους το όνομα του αναπληρωτή του.

9. Εάν δεν παρίσταται ούτε o συντάκτης ούτε o αναπληρωτής του, η ερώτηση 
λαμβάνει απάντηση γραπτώς.

10. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντούν εν 
συντομία. Αφού δοθεί απάντηση, μπορεί να υποβληθεί από τον συντάκτη της αρχικής 
ερώτησης, εφόσον υπάρχουν χρονικά περιθώρια, μία σύντομη συμπληρωματική 
ερώτηση. Ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε ερώτηση δεν έχει σχέση με 
την αρχική ερώτηση.

11. Μετά από αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών της Συνέλευσης, μπορεί να διεξαχθεί 
συζήτηση σχετικά με την απάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια της συζήτησης αυτής καθορίζεται από τον 
Πρόεδρο .

Άρθρο 22

Έκθεση επί της δραστηριότητας του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ

Η έκθεση επί της δραστηριότητας του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία 
συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογήν των 
ψηφισμάτων της Συνέλευσης, τυπώνεται στις επίσημες γλώσσες και διανέμεται.

Άρθρο 23

Έλεγχος της εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης
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Κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, η Συνέλευση ορίζει ένα συνεισηγητή από 
πλευράς ΑΚΕ και έναν από πλευράς ΕΕ προς εκπόνηση έκθεσης επί συγκεκριμένης 
περιφέρειας, ή επί κάθε άλλου θέματος που αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης.

Άρθρο 24

Αιτήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ για έκδοση γνωμοδότησης

1. Εάν η Συνέλευση κληθεί να γνωμοδοτήσει επί αποφάσεως, σχεδίου αποφάσεως, 
ψηφίσματος, συστάσεως ή γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, 
η προς τούτο αίτηση υποβάλλεται στο Προεδρείο, το οποίο τη διαβιβάζει στη 
Συνέλευση με σύστασή του.

2. Το Προεδρείο μπορεί να αποφανθεί οριστικά επί θεμάτων που έχουν κριθεί 
επείγοντα από το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ.

Άρθρο 25

Μόνιμες επιτροπές

1. Η Συνέλευση συγκροτεί τρεις μόνιμες επιτροπές οι οποίες, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, είναι αρμόδιες για:
– την προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω του διαλόγου και της 
διαβούλευσης,
– οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα και εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης,
– κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

2. Σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Συνέλευσης, οι μόνιμες 
επιτροπές συγκροτούνται από μέλη της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, και 
λειτουργούν με αυστηρή ίση εκπροσώπηση.

3. Οι κανόνες λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση 
μετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου. 

Άρθρο 26

Προσωρινές επιτροπές παρακολούθησης

1. Το Προεδρείο μπορεί, μετά από πρόταση της Συνέλευσης, να συστήσει 
προσωρινές επιτροπές παρακολούθησης για ένα ειδικό θέμα που σχετίζεται με τη 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ή το πεδίο εφαρμογής της. Δεν μπορούν να λειτουργούν 



PV\879829EL.doc 95/102

EL

ταυτόχρονα πάνω από δύο τέτοιες επιτροπές. Οι επιτροπές παρακολούθησης 
ολοκληρώνουν το έργο τους εντός έτους.

2. Το Προεδρείο καθορίζει τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και την εντολή τους.

Άρθρο 27

Εργαστήρια

1. Με στόχο τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων των κρατών ΑΚΕ και της ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης σε ζητήματα ανάπτυξης, η Συνέλευση διοργανώνει εργαστήρια σε 
τακτικά διαστήματα αφενός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στις 
χώρες ΑΚΕ.

2. Τα εργαστήρια διοργανώνονται με ευθύνη του Προεδρείου και, ειδικότερα, 
παρέχουν την ευκαιρία να προσκληθούν άτομα τα οποία μπορούν να δώσουν στη 
Συνέλευση άμεσες πληροφορίες σχετικά με πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές καταστάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 28

Αποστολές και αντιπροσωπείες

1. Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίζει την ανάληψη αποστολών προς συγκέντρωση 
πληροφοριών σε κράτη ΑΚΕ ή κράτη μέλη της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, με την 
επιφύλαξη δημοσιονομικών περιορισμών. Το Προεδρείο ή η Συνέλευση δύνανται 
επίσης να αποφασίζουν και για την αποστολή μικτών αντιπροσωπειών για την 
παρακολούθηση προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών κατόπιν προσκλήσεως της 
ενδιαφερομένης χώρας, εφόσον δεν υπάρχουν ανησυχίες επί θεμάτων ασφαλείας και, 
στην περίπτωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είναι 
σύμφωνο προς τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, 
βάσει της αρχής της στενής συνεργασίας που θεσπίζει το άρθρο 29, το Προεδρείο 
δύναται να στείλει αντιπροσωπείες σε συνεδριάσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων - συμπεριλαμβανομένων συνεδριάσεων που 
διεξάγονται εκτός Βρυξελλών.

Υποβάλλεται έκθεση στο Προεδρείο και στην επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης. 
Κατά την επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου ελέγχεται η συγκεκριμένη συνέχεια 
που δόθηκε στις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση.

2. Οι Συμπρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροί τους μπορούν να παρακολουθούν υψηλού 
επιπέδου συνεδριάσεις ή συνεδριάσεις διεθνών κοινοβουλευτικών οργάνων, όταν 
προσκαλούνται εξ ονόματος της Συνέλευσης να συμμετάσχουν σ’ αυτές υπό την 
επίσημη ιδιότητά τους είτε μεμονωμένα είτε από κοινού. Οι αποστολές αυτές 
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πρέπει να εκπροσωπούν τη Συνέλευση στο σύνολο της και οι σχετικές 
δραστηριότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα ΑΚΕ-ΕΕ.

Άρθρο 29

Διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών

Η Συνέλευση φροντίζει ώστε να διατηρούνται σε τακτική βάση επαφές και να 
διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ-ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εκπροσώπων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων ΑΚΕ-ΕΕ και 
άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί επί των
απόψεών τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης. Αυτοί οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών έχουν τη δυνατότητα να 
παρίστανται στις περιφερειακές συνεδριάσεις και στις συνεδριάσεις των μονίμων 
επιτροπών καθώς και να λαμβάνουν μέρος στα εργαστήρια. Το Προεδρείο εξετάζει 
τους όρους βάσει των οποίων θα στέλλονται προσκλήσεις προς αυτούς.

Άρθρο 30

Επίτιμος Πρόεδρος

Κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση 
μπορεί να απονέμει τον τίτλο του επιτίμου προέδρου σε κάποιον από τους τέως 
συμπροέδρους της. Με τη διάκριση αυτή η Συνέλευση αναγνωρίζει τις εξαιρετικές 
υπηρεσίες που προσέφερε το πρόσωπο αυτό προς την υπόθεση της Συνέλευσης κατά 
τη θητεία του.

Άρθρο 31

Γραμματεία

Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και o Γενικός Γραμματέας 
της Γενικής Γραμματείας των χωρών ΑΚΕ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να συνδράμουν τη Συνέλευση και για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των 
εργασιών της. Είναι υπόλογοι ενώπιον του Προεδρείου της Συνέλευσης.

Άρθρο 32

Δημοσιονομικός κανονισμός

Η Συνέλευση εγκρίνει τον δημοσιονομικό κανονισμό της με βάση τις προτάσεις του 
Προεδρείου.
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Άρθρο 33

Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο πρόεδρος της συνεδρίασης –ή, κατόπιν αιτήματός του, το Προεδρείο– αποφασίζει 
επί θεμάτων ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 34

Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού

1. Κάθε μέλος μπορεί να διατυπώσει παρατήρηση επί της εφαρμογής του 
Κανονισμού ή πρόταση επί της διαδικασίας και λαμβάνει στην περίπτωση αυτή τον 
λόγο κατά προτεραιότητα. Η παρατήρηση ή πρόταση πρέπει να αιτιολογηθούν από το 
μέλος σε χρόνο 2 λεπτών.

2. Κατόπιν αιτήσεως, o Πρόεδρος μπορεί να δώσει τον λόγο για άλλα δύο λεπτά το 
πολύ σε ομιλητή που θέλει να αντικρούσει την πρόταση.

3. Δεν παίρνουν τον λόγο άλλοι ομιλητές επί του σημείου αυτού.

4. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφασή του σχετικά με την παρατήρηση επί της 
εφαρμογής του Κανονισμού ή την παρέμβαση επί της διαδικασίας. Μπορεί να 
συμβουλευθεί προηγουμένως το Προεδρείο.

Άρθρο 35

Αναθεώρηση του Κανονισμού

1. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού αποφασίζεται από τη Συνέλευση 
βάσει προτάσεων του Προεδρείου, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή 
Πολιτικών Υποθέσεων.

2. Οι προτάσεις τροποποιήσεως εγκρίνονται εφόσον υπερψηφισθούν από την 
πλειοψηφία των μελών της καθεμιάς από τις δύο ομάδες εκπροσώπων της 
Συνέλευσης.

3. Εκτός εξαιρέσεως που μπορεί να προβλεφθεί κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, οι 
τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 
συνόδου που ακολουθεί την έγκρισή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αρμοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των 
μονίμων επιτροπών

Άρθρο 1

Υπάρχουν τρεις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες ανατίθενται οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες και τα ακόλουθα καθήκοντα:

I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν:

1. τον πολιτικό διάλογο (άρθρο 8 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ), την 
ανάπτυξη και τα θεσμικά ζητήματα·

2. τον σεβασμό και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη δημοκρατία 
και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων (άρθρο 9 της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·

3. τις πολιτικές για την ειρήνη και την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων 
(άρθρο 11 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·

4. τα μεταναστευτικά ζητήματα (άρθρο 13 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-
ΕΕ)·

5. τις σχέσεις της Συνέλευσης με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Η επιτροπή αυτή συντονίζει τις εργασίες των αποστολών προς συγκέντρωση 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για 
παρακολούθηση εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού της 
Συνέλευσης.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν:

1. την οικονομική ανάπτυξη και την εμπορική συνεργασία καθώς και την ενίσχυση 
των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση·

2. τις μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την κατά τομέα 
οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό (άρθρα 22 έως 24 της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·

3. τις νέες εμπορικές συμφωνίες ΑΚΕ-ΕΕ, την πρόσβαση στην αγορά και τη 
σταδιακή ενσωμάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία (άρθρα 34 
έως 37 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·
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4. το εμπόριο και τους κανόνες εργασίας (άρθρο 50 της Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·

5. την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την ασφάλεια των τροφίμων (άρθρα 53 
και 54 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·

6. όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.
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III. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν:

1. την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου·
2. τις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 

υγείας και παιδείας (άρθρο 25 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·
3. τα ζητήματα που συνδέονται με τη νεότητα και τον πολιτισμό (άρθρα 26 και 27 
της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·
4. τα ζητήματα που συνδέονται με το γένος (άρθρο 31 της Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ)·
5. το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (άρθρο 32 της Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ).

Άρθρο 2

1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε μία από τις 
μόνιμες επιτροπές.

2. Οι επιτροπές αποτελούνται από 52 μέλη και αποτελούνται από ίσο αριθμό 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός και βουλευτών που 
εκπροσωπούν τις χώρες ΑΚΕ αφετέρου. Εάν αυξηθεί ο αριθμός των χωρών ΑΚΕ 
αυξάνεται αναλογικά και ο αριθμός των μελών των μονίμων επιτροπών.

3. Τα μέλη μπορούν επίσης να παρίστανται σε συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες 
δεν ανήκουν, για συμβουλευτικούς λόγους ή εάν το αντικείμενο των συζητήσεων 
αφορά τη χώρα τους ή την περιφέρειά τους, κατόπιν προσκλήσεως από το 
προεδρείο της επιτροπής.

4. Η συμμετοχή εκπροσώπων οι οποίοι δεν είναι μέλη ενός κοινοβουλίου 
επιτρέπεται μόνον εάν το αντικείμενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους· 
ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

5. Όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, εκτός εάν μια επιτροπή λάβει αντίθετη 
απόφαση.

Άρθρο 3

1. Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού τη σύνθεση 
της Συνέλευσης.

2. Οι επιτροπές εκλέγουν προεδρείο της επιτροπής από τα μέλη τους για περίοδο 
ενός έτους. 
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3. Το προεδρείο της επιτροπής αποτελείται από δύο συμπροέδρους (έναν 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο των κρατών 
ΑΚΕ) και από τέσσερις αντιπροέδρους (δύο εκπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και 
δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

4. Των επιτροπών προεδρεύουν από κοινού ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ένας βουλευτής που εκπροσωπεί ένα κράτος ΑΚΕ.

5. Οι επιτροπές μπορούν να ορίσουν εισηγητές για την εξέταση συγκεκριμένων 
ζητημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και να εκπονήσουν εκθέσεις 
προς υποβολή στη Συνέλευση, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προεδρείου, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού.

Οι προτάσεις ψηφίσματος μπορούν να συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση η 
οποία δεν υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες.

6. Οι μόνιμες επιτροπές δύνανται να συζητούν άλλα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης χωρίς έκθεση και να ενημερώνουν γραπτώς το Προεδρείο ότι τα 
προκείμενα θέματα συζητήθηκαν.

7. Οι επιτροπές συμβάλλουν επίσης στο διάλογο με μη κρατικούς φορείς, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, ιδίως μέσω 
ακροάσεων.

8. Οι επιτροπές κάνουν απολογισμό των δραστηριοτήτων τους ενώπιον της 
Συνέλευσης.

Άρθρο 4

1. Οι επιτροπές συνεδριάζουν κατόπιν προσκλήσεως των συμπροέδρων τους και 
κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις φορές το χρόνο, εκ των οποίων δύο κατά τη διάρκεια 
της συνόδου της Συνέλευσης.

2. Κάθε μέλος μπορεί να καταθέσει τροπολογίες για να εξετασθούν σε επιτροπή. 
Όσον αφορά τη διαδικασία, τα άρθρα 3 (παρουσία άλλων οργάνων), 4 
(παρατηρητές), 8 (απαρτία), 9 (προεδρία των συνεδριάσεων), 16 (δικαίωμα 
ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας) και 29 (διαβουλεύσεις με την κοινωνία των 
πολιτών) του Κανονισμού της Συνέλευσης εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναλογιών στις συνεδριάσεις των επιτροπών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Μέγεθος των κειμένων

Τα ακόλουθα ανώτατα μεγέθη εφαρμόζονται στα κείμενα που προορίζονται για 
μετάφραση ή δημοσίευση:

– Αιτιολογικές εκθέσεις, προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας και εκθέσεις 
σχετικά με ερευνητικές αποστολές: 6 σελίδες

– Προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται στις εκθέσεις και επείγοντα θέματα: 4 
σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων, αλλά εξαιρουμένων 
των αιτιολογικών αναφορών.

Το κείμενο εκάστης σελίδας πρέπει να περιέχει 1500 χαρακτήρες (μη 
συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων).

Το παρόν παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από απλή απόφαση του 
Προεδρείου.


