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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza az Unió és Afrika közötti politikai, biztonsági és gazdasági kapcsolatok 

növekvő jelentőségét egy olyan időszakban,  amelyben mindkettő mélyreható 

változásokon megy keresztül, és elismeri az EU–Afrika közös stratégia hozzájárulását 

ahhoz, hogy az elmúlt 10 év során szorosabb partnerség épült ki; rámutat arra, hogy 

építeni kell ezekre az eredményekre, és a közös felelősségviselés és felelősségvállalás 

szellemében munkálkodni kell egy egyenrangú, fenntartható és kölcsönösen előnyös 

kapcsolat kialakításán Afrikával, ugyanakkor tiszteletben tartva az afrikai országok 

függetlenségét és önállóságát; ezzel összefüggésben üdvözli az afrikai államok Unióval 

való tevékeny közreműködését és szerepvállalását az olyan közelmúltbeli nemzetközi 

fórumokon, mint az ENSZ 2015. évi éghajlatváltozási konferenciájának keretében a 

Párizsi Megállapodásról folytatott tárgyalások; 

2. hangsúlyozza, hogy napjainkban az EU országainak együttese Afrika fő külföldi 

befektetője, elsődleges kereskedelmi partnere, a kontinens biztonságának 

kulcsfontosságú biztosítója, a kivándorlók általi hazautalások fő forrása, valamint az 

első számú partner a fejlesztési és a humanitárius segítségnyújtás terén; az afrikai 

fejleményeknek az Unió és stratégiai érdekei szempontjából kulcsfontosságú szerepére 

tekintettel azt várja, hogy a közelgő EU–Afrikai Unió (AU) csúcstalálkozó friss 

impulzusokkal és új elképzelésekkel szolgáljon a stratégia gyorsan változó 

környezethez való hozzáigazításához; 

3. hangsúlyozza az Unió és Afrika közötti szorosabb és a politikai kapcsolatokra nagyobb 

hangsúlyt helyező partnerség szükségességét, amely közös értékeken és érdekeken 

alapszik, a béke előmozdítása és a globális problémák kezelése érdekében, mint az 

éghajlatváltozás, az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, a vízhez való hozzáférés, a 

környezetszennyezés, a természeti erőforrások nem fenntartható kiaknázása, a 

népességnövekedés, a nagyvárosok urbanizálódása, az ifjúsági munkanélküliség, a 

büntetlenséggel szembeni küzdelem, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérése, 

a terrorizmus, a radikalizáció, a szervezett bűnözés és a migrációs áramlás, az olyan 

közös elvekre építve, mint a jogállamiság, a szociális piacgazdaság, a jó kormányzás és 

az emberi jogok tiszteletének, valamint az erős ENSZ-en és a szabályokon alapuló 

világrend előmozdítása érdekében; 

4. üdvözli, hogy a közelgő AU–EU csúcstalálkozó kiemelten foglalkozik a fiatalokkal, 

mivel a két kontinens demográfiai dinamikája az Afrika és az Európai Unió közötti 

kapcsolatok központi elemévé teszi ezt a kérdéskört; rámutat arra, hogy az előrejelzések 

szerint Szubszaharai-Afrikában 2035-ig évente 18 millió új munkahelyet kell teremteni 

ahhoz, hogy felszívja a munkaerőpiacra újonnan belépőket, megelőzve ezzel a 

társadalmi stabilitására gyakorolt súlyos következményeket; hangsúlyozza, hogy tágabb 

értelemben kiemelten kell kezelni a munkahelyteremtést és a gazdasági fejlődést a 

különböző társadalmakban, és ki kell aknázni az afrikai kontinensen a magánszektor 

szerepét; 

5. üdvözli a Bizottság javaslatát egy „afrikai ifjúsági eszköz” indítására, amely kiterjeszti 
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az Erasmus+ és az uniós szakképzési eszköz hatáskörét, hogy segítse a célországokat a 

munkaerőpiaci igények és lehetőségek, valamint a végzett diákok képzettsége közötti 

szakadék megszüntetésében, egyidejűleg előmozdítva a kiszolgáltatott csoportok 

befogadását; 

6. kéri a minőségi oktatás jobb bilaterális programokon keresztül történő erőteljesebb 

támogatását valamennyi szinten, különösen a lányok esetében, továbbá felhív a Globális 

Partnerség az Oktatásért kezdeményezéshez hasonló globális kezdeményezések további 

támogatására; rámutat arra, hogy fokozni kell az iskolák, egyetemek és kutatás 

területére irányuló beruházásokat, elő kell mozdítani a mobilitási partnerségeket, 

foglalkozni kell az agyelszívás jelenségével és támogatni kell az Erasmus+-hoz hasonló 

programokat, valamint határokon átnyúló programok és a képesítések elismerése révén 

harmonizálni kell a felsőoktatást; 

7. emlékeztet arra, hogy az Unió biztonsági érdekei még soha nem fonódtak össze 

Afrikával olyan szorosan, mint napjainkban; felhív az afrikai partnerek és regionális 

szervezetek számára a béke, biztonság és a konfliktusmegelőzés terén nyújtott uniós 

támogatás fokozására, többek közt az olyan célzott eszközökön keresztül, mint a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP) műveletei, az ENSZ-missziókhoz való uniós 

katonai és rendőri hozzájárulás,  az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1325 sz. határozatának 

végrehajtására szolgáló uniós intézkedések és az Afrikai Békekeret, a dzsihadista 

terrorizmussal szembeni globális küzdelemhez szükséges segítség és támogatás 

nyújtása, valamint az érintett népcsoportok békéjének és biztonságának előmozdítása; 

rámutat arra, hogy – többek között a kalóztevékenységgel szembeni fellépés, a 

kapacitásépítés előmozdítása, a tengeri védelem erősítése és a határellenőrzés 

tekintetében – fontos szerepet töltenek be Afrikában a múltbéli és jelenlegi KBVP-

missziók,  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a Tanácsot annak 

biztosítására, hogy az afrikai KBVP-missziók továbbra is hatékonyan tudjanak 

működni; 

8. rámutat a biztonság és stabilitás erősítésének fontosságára annak révén, hogy segítjük 

partnereinket a szilárdabb államok és társadalmak felépítésében, többek között a 

kapacitásépítés és a biztonsági ágazat reformja révén, különös tekintettel az ágazat jó 

kormányzására, a parlamenti ellenőrzésre és az elszámoltathatóságra, valamint a 

korábbi harcosok lefegyverzése, leszerelése és reintegrációja által; 

9. kéri, hogy az EU továbbra is támogassa az Afrikai Unió és a vonatkozó regionális 

szervezetek egyre proaktívabb megközelítésmódját az Afrikai Béke- és Biztonsági 

Szervezet teljes körű működőképessé tételével kapcsolatban; kéri, hogy az Unió 

nyújtson kezdeti hozzájárulást az Afrikai Unió Békealapja számára a „közvetítés és 

diplomácia” keretébe tartozó tevékenységekhez; 

10. rámutat a biztonsági aggályok és a fejlesztési célkitűzések jobb összehangolásának 

szükségességére, az instabil államok konkrét problémái kezelése érdekében, valamint a 

szilárdabb államok és társadalmak felépítése érdekében, beleértve az 

élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kapacitásépítést is, különös tekintettel a kisüzemi 

gazdálkodásra, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a több és jobb 

munkahely létrehozását, főleg a fiatalok számára, a nők társadalmi szerepvállalásának 

növelését és az oktatás támogatását; 
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11. hangsúlyozza, hogy rendkívüli fontossággal bír a kormányzati kihívások eltökéltebb 

kezelése Afrikában az igazságosabb, szilárdabb és biztonságosabb társadalmak 

megteremtése érdekében, és erőfeszítéseket kér a foglyul ejtett állam jelenségének 

kezelésére, amelyet az oligarchikus irányítás és az állami bürokráciák egyes részének 

kizsákmányoló tevékenysége jellemez, és amely Afrika számos társadalmi-gazdasági 

problémájának és politikai konfliktusának kiváltó oka; 

12. hangsúlyozza, hogy a közös érdekek követésének és a biztonság területén folytatott 

együttműködésnek teljes mértékben összhangban kell lennie a nemzetközi joggal, az 

Unió alapvető értékeivel, valamint a demokrácia és a jó kormányzás támogatásának, 

illetve az emberi jogok és a jogállamiság előmozdításának céljaival; úgy véli, hogy e 

célok elérésére az Afrikában jelen lévő többi külső gazdasági és politikai szereplővel – 

köztük Kínával és Indiával – a lehető legnagyobb mértékben szinergiát alkotva, és azok 

koherens elkötelezettsége mellett kell törekedni; 

13. hangsúlyozza, hogy az Unió harmadik országokkal folytatott együttműködésének 

mindenkori feltétele az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása; 

kéri az Uniót, hogy erősítse meg támogatását a demokrácia, az emberi jogok, a 

jogállamiság, a médiaszabadság, valamint az elszámoltatható, átlátható és rugalmas 

kormányzás előmozdítása érdekében, amelyek alapvető fontosságúak a stabil és 

inkluzív politikai, társadalmi és gazdasági környezet biztosítása érdekében Afrikában; 

felhívja az Uniót az Afrika saját emberi jogi eszközeihez – köztük az Emberi Jogok és a 

Népek Jogai Afrikai Bizottságához és az Afrikai Emberi Jogi és Népjogi Bírósághoz – 

nyújtott uniós támogatás fokozására; 

14. felhív a politikai párbeszéd egy hosszabb távú, pragmatikus, átfogóbb és strukturáltabb 

megközelítésének kialakítására a Cotonoui Partnerségi Megállapodás keretében, a civil 

társadalom fokozottabb bevonásával és nagyobb hangsúlyt helyezve a személyes 

kapcsolatok dimenziójára; rámutat a megállapodás 8. cikke szerinti politikai párbeszéd 

fontosságára, valamint annak jelentőségére, hogy az emberi jogok, a demokratikus 

alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartása a megállapodás 9. cikk szerinti alapvető 

elemei közé és a 96. cikk szerinti „megfelelő intézkedésekre” vonatkozó rendelkezés 

körébe tartozik; felhívja a Bizottságot, hogy a Cotonou utáni megállapodásra irányuló 

tárgyalások keretében alkalmazzon strukturáltabb és stratégiaibb megközelítésmódot az 

emberi jogi párbeszédekkel kapcsolatban, állandó parlamentközi bizottságokat hozva 

létre az Unió társulási megállapodásaiban foglaltak példájára, amelyek feladata az 

alapvető elemekre vonatkozó záradékok végrehajtásának nyomon követése, meghaladva 

ezáltal a vészhelyzeti megközelítésmódot, valamint átfogóbb és szisztematikusabb 

párbeszédet alakítva ki; 

15. rámutat a párbeszéd, az információcsere és az együttműködés előmozdításának 

fontosságára számos területen, ideértve az államháztartási gazdálkodást és a méltányos 

és hatékony adórendszereket, a korrupció elleni küzdelmet, az átlátható és 

elszámoltatható közigazgatást, a civil társadalom és a polgárok döntéshozatali 

folyamatokban való részvételét, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodást; 

16. a terrorizmus, a szélsőségesség és a radikalizálódás leküzdésével kapcsolatos közös 

kihívások kezeléséhez elengedhetetlennek tartja az Unió és Afrika közötti hatékony 
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partnerséget; felhívja a figyelmet arra, hogy a régióbeli radikális és terrorszervezetek 

elsődleges bevételi forrása gyakran az illegális fegyverekkel, a kábítószerekkel és 

emberekkel való kereskedelem; hangsúlyozza a Dáishoz és a Boko Haramhoz hasonló 

helyi terrorista csoportosulások helyi lakosságra és a társadalmak hosszú távú gazdasági 

fejlődésére gyakorolt pusztító hatását; ezért rámutat a biztonság területén való hosszú 

távú együttműködés fokozásának szükségességére, valamint arra, hogy növelni kell az 

oktatási és rehabilitációs programokba való beruházást; hangsúlyozza, hogy a jól 

működő demokrácia előmozdítja a stabilitást, és erős eszközként szolgál a 

terrorizmussal szemben; 

17. hangsúlyozza, hogy fel kell lépni a radikalizáció kiváltó okai ellen, mint pl. a társadalmi 

kirekesztés, a szegénység és az oktatás hiánya, és célzott párbeszédet kell folytatni az 

afrikai partnerekkel a biztonsággal és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos 

kérdésekben, hogy közösen lehessen kezelni azokat a kiváltó okokat, amelyek 

radikalizációhoz és terrorista tettekhez vezethetnek; rámutat arra, hogy javítani kell a 

vallásközi párbeszédet, támogatva azon kezdeményezéseket, amelyek célja a fiatalok 

társadalomba való integrálása, a terrorista propaganda elleni fellépés – szem előtt tartva 

az internet és a közösségi média szerepét a radikalizálódás folyamatában –, a 

terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az igazságügyi együttműködés 

erősítése; 

18. rámutat arra, hogy az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata lehetőségeket kínál a 

szomszédságpolitika és a más afrikai államokra irányuló politika kibővített 

együttműködési keretrendszerek révén történő jobb összehangolására; ezért ösztönzi, 

hogy az Unió, a déli szomszédság partnerállamai és harmadik afrikai országok közötti 

együttműködés fokozása érdekében határozzanak meg a regionális kihívásokkal, 

például a biztonsággal, az energiával vagy a migráció kérdésével kapcsolatos tematikus 

kereteket; 

19. emlékeztet azon külső uniós politikák hatékony végrehajtásának fontosságára, amelyek 

képesek kezelni a migráció valódi kiváltó okait, és rámutat az embercsempészetben 

érintett bűnszervezetekkel szembeni küzdelem jelentőségére; felhív fokozottabb közös 

erőfeszítések tételére a vallettai cselekvési terv végrehajtása érdekében, a származási és 

tranzitországokkal ápolt méltányos és valódi partnerségi viszony alapján; emlékeztet az 

új partnerségi keret kiegyensúlyozott és holisztikus megközelítésének fontosságára, és 

ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a Parlament általi demokratikus ellenőrzés 

fontosságát; hangsúlyozza, hogy a harmadik országokkal kialakított partnerség új kerete 

nem válhat a migrációval kapcsolatos uniós fellépés egyetlen pillérévé, és a 

határellenőrzésnél szélesebb területre kell kiterjednie, például a méltányosabb 

kereskedelmi kapcsolatokra, az éghajlatváltozás elleni, valamint az Afrikából érkező 

illegális pénzügyi transzferek elleni küzdelemre, a migráció biztonságos és jogszerű 

csatornáinak kialakítására, és a pénzátutalások megkönnyítését és olcsóbbá tételét célzó 

kezdeményezések bevezetésére; 

20. emlékeztet arra, hogy a migráció kiváltó okai a konfliktusok, a gyenge kormányzás, a 

kormányzati instabilitás, az emberi jogok megsértése, a korrupció, a jogállamiság 

hiánya, a büntetlenség, az egyenlőtlenség, a munkanélküliség vagy 

alulfoglalkoztatottság, a megélhetés és az erőforrások hiánya, valamint az 

éghajlatváltozás; 
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21. ezzel összefüggésben rámutat arra, hogy az államok közös érdekekkel és felelősséggel 

rendelkeznek a migrációt illetően, és a válság globális megoldást kíván, amelynek 

alapjai a szolidaritás, a felelősség megosztása, a migránsok jogainak tiszteletben tartása, 

a visszaküldés tilalmának elve, valamint az államok azon kötelességének teljesítése, 

hogy megfelelően szabályozzák a területükön keresztülhaladó migrációs áramlatokat, 

hogy visszafogadják állampolgáraikat, és teljes körű alkotmányos jogokat biztosítsanak 

számukra, amennyiben nem tudnak külföldön legális tartózkodási státuszt kapni; 

22. hangsúlyozza, hogy az afrikai országok és az Unió közötti – és különösen a Földközi-

tenger két partján fekvő országok közötti – szoros együttműködés kulcsfontosságú az 

emberkereskedelemmel és a migránscsempészéssel szembeni küzdelemhez; e 

tekintetben támogatja az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett 

bűnözés elleni egyezményen és annak jegyzőkönyvein alapuló átfogó szakpolitikai és 

jogi keretek végrehajtását; 

23. megjegyzi, hogy a tagállamok hozzájárulásai az Afrikáért Szükséghelyzeti Alaphoz 

továbbra is alacsonyak; elvárja, hogy az európai külső beruházási terv ténylegesen 

eleget tegyen azon kötelezettségvállalásának, hogy mozgósítja az afrikai beruházásokat, 

támogatja az inkluzív és fenntartható növekedést és ösztönzi a munkahelyteremtést, 

hozzájárulva ezzel a migráció kiváltó okainak kezeléséhez; 

24. mély aggodalommal jegyzi meg, hogy az afrikai kontinens egyes részein nincs központi 

államhatalom, különös tekintettel a határigazgatásra, és felhívja a figyelmet ennek a 

terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre gyakorolt negatív 

következményeire; ezért hangsúlyozza, hogy intenzívebb együttműködésre van szükség 

a határigazgatás és a migrációs politikák területén; 

25. elismeri a regionális, transzregionális és kontinentális integráció fontosságát, jelentős 

potenciálját és átalakító erejét Afrika növekedése és fejlődése szempontjából, valamint 

szükségesnek véli a kereskedelmi, mobilitási vagy biztonsági együttműködést gátló új 

akadályok kialakulásának megakadályozását; úgy véli, hogy az afrikai kontinens 

egészét felölelő Afrikai Unió nagyon kedvező lépés a pánafrikai integráció irányába, és 

üdvözli az Afrika–EU csúcstalálkozó „AU–EU csúcstalálkozóra” történő átnevezését;  

26. megjegyzi, hogy az Uniónak támogatnia kell az Afrikán belüli kereskedelmet és 

fenntartható beruházást, lehetőség szerint a helyi fizetőeszközöket alkalmazva, továbbá 

támogatnia kell a fenntartható mezőgazdaságtól és környezettől a felsőoktatás, az IKT 

és a kutatás területéig, valamint a fizikai infrastruktúra-hálózatok fejlesztéséig és 

erősítéséig ívelő projektek és programok régiókon átnyúló, kontinentális és globális 

dimenzióját; 

27. véleménye szerint oly módon kell támogatni a regionális – például a dél-, a nyugat- 

vagy a kelet-afrikai – integrációs projekteket, hogy az kiegészítse és erősítse az Afrikai 

Unió keretében zajló pánafrikai integrációs folyamatokat; azt állítja, hogy az Uniónak 

az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletén alapuló stratégiai kétoldalú kapcsolatokat 

is fenn kell tartania a kulcsfontosságú afrikai államokkal, köztük Dél-Afrikával, 

Nigériával és Etiópiával, mint a megfelelő integrációs projektek vezetőivel és 

elősegítőivel; emellett rámutat arra, hogy újjá kell éleszteni az Unió a Mediterrán 

Térségért szervezetet, amely az észak-afrikai közös biztonság és jólét megvalósításának 

eszköze; 
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28. elismeri a parlamentközi kapcsolatok fontosságát, és arra ösztönzi az afrikai 

partnereket, hogy továbbra is tekintsék politikai prioritásnak a parlamentközi 

együttműködést kétoldalú, regionális és nemzetközi szinten egyaránt; kiemeli a 

parlamentközi küldöttségek és regionális gyűlések konstruktív szerepét az Afrika–EU 

partnerség előmozdítása terén, elmozdítva a közös érdekeket és a egyenlők közötti 

valódi párbeszédet, és javasolja a szorosabb együttműködést az afrikai parlamentekkel, 

megerősítve azokat kulcsfontosságú demokratikus szerepükben; 

29. felhívja a figyelmet a nemzetközi egészségügyi, biztonsági és környezeti normáknak 

eleget tevő, felelős beruházás, kereskedelem és magánszektor, továbbá a kedvező üzleti 

környezet fontos szerepére a hosszú távú gazdasági fejlődés megteremtésében; felhívja 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő az együttműködést a nemzetközi 

partnerekkel, hogy megelőzhető, felderíthető és megszüntethető legyen a fenti normák 

megsértése, illetve azok az esetek, amelyekben európai vállalatok emberi jogi 

jogsértések és kiszolgáltatott csoportok – köztük kisebbségek, őslakos népek, nők és 

gyermekek – jogait érintő jogsértések okozói vagy azokhoz hozzájárulnak; felhívja az 

Uniót és az Afrikai Unió tagállamait, hogy vállaljanak aktív részvételt a 

transznacionális vállalatok és az emberi jogok kapcsolatáról szóló nemzetközi 

megállapodás tervezetéről az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában folyó tárgyalásokon és 

tegyenek erőfeszítéseket, hogy azok pozitív eredménnyel záruljanak; 

30. kéri az Afrikának nyújtott uniós támogatás fokozását az adósságcsökkentés és az 

adósságfenntarthatóság területén, és hangsúlyozza, hogy nemzetközi jogalkotásra van 

szükség, valamint adósságauditáló bizottságokat kell felállítani az „illegitim 

államadósság” eseteire; felhívja a tagállamokat, hogy ténylegesen hajtsák végre a külső 

adósságra és az emberi jogokra vonatkozó ENSZ-irányelveket, valamint az UNCTAD 

felelősségteljes hitelezés és hitelfelvétel előmozdításáról szóló irányelveit, jogilag 

kötelező érvényűvé téve azokat; 

31. rámutat a közlekedési infrastruktúrák hozzáadott értékére az Unió és Afrika közötti 

gazdaság és kereskedelem fellendítése tekintetében; kiemeli a kikötők, a 

horgonyzóhelyek és a repülőterek stratégiai jelentőségét; 

32. elismeri, hogy Afrika jelentős energiahiánnyal küzd, mivel 645 millió embernek nincs 

hozzáférése megfizethető energiához; úgy véli, hogy előnyben kell részesíteni a 

megújuló energián, a minihálózatokon és a hálózaton kívüli rendszereken alapuló 

fenntartható megoldásokat, és felhívja az Uniót, hogy segítse afrikai partnereit a 

folyamat pénzügyi, technikai és politikai kihívásainak legyőzésében; elismeri, hogy  

javítani kell az energiaágazaton belüli irányítást, és valamennyi szinten ösztönözni kell 

a megújuló energiába történő állami és magánberuházást, belföldi és határon átnyúló 

vonatkozásban egyaránt, továbbá úgy véli, hogy az új európai külső beruházási terv 

(EIP) kiváló alkalmat kínálhat erre; felhív az afrikai megújulóenergia-kezdeményezés 

(AREI) további uniós támogatására, és üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 

új EU–Afrika kutatási és innovációs partnerség induljon az éghajlatváltozás és a 

fenntartható energia témakörében; 

33. rámutat az emberek életére közvetlen hatással lévő, kisebb léptékű fejlesztési projektek 

fontosságára; sürgeti a Bizottságot ezek támogatásának folytatására; 

34. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot a konfliktusövezetekből 
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származó ásványkincsekről szóló rendelet (EU) 2017/821)1 kísérő intézkedéseire, 

összhangban a vonatkozó közös közleménnyel (JOIN(2014)0008); 

35. elismeri a hatékony szociális védelmi rendszerek jelentős szerepét az emberek 

biztonsága, a konfliktusmegelőzés, valamint az elhúzódó konfliktusok és a kényszerű 

lakóhelyelhagyás hatásának enyhítése tekintetében; rámutat arra, hogy az erőszakos 

konfliktus és a kényszerű lakóhelyelhagyás aránytalanul nagy hatással van a nőkre és a 

gyermekekre; 

36. hangsúlyozza a nőknek a fejlesztés tekintetében betöltött alapvető szerepét, és úgy véli, 

hogy a nők kormányzásban való részvétele a társadalmi-gazdasági fejlődés, a társadalmi 

kohézió és a méltányos demokratikus kormányzás előfeltétele; pozitív intézkedések 

meghozatalát kéri a nők társadalomban – és azon belül minden szintű döntéshozatali 

pozíciókban – való egyenlő részvétele felé történő előrehaladás biztosítása érdekében; 

egyidejűleg felszólítja az afrikai országok kormányait a nők fokozottabb munkaerőpiaci 

részvételének ösztönzésére és támogatására, valamint a nemi alapú munkahelyi 

megkülönböztetés megelőzésére irányuló valamennyi szükséges intézkedés megtételére; 

37. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy külső fejlesztési programjaiban fordítson 

különös figyelmet a nők és a lányok szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos 

jogaira; 

38. felhívja az EKSZ-t, hogy az afrikai országokkal folytatott emberi jogi és politikai 

párbeszéde során továbbra is vesse fel az LMBTI-személyek kérdését, és megfelelő 

eszközök révén nyújtson támogatást az LMBTI emberi jogok védelmezői számára; 

39. ismételten kifejezi a Nemzetközi Büntetőbíróság és az EU azon kötelezettségvállalása 

iránti támogatását, hogy teljes mértékben együttműködnek a bíróság joghatósága alá 

tartozó súlyos bűncselekmények megelőzése terén; kéri az Uniót, hogy továbbra is 

legyen nyitott a konstruktív vitára abban az esetben, ha aggályok merülnek fel a Római 

Statútum keretében, és továbbra is támogassa a konfliktusokból kilábaló afrikai 

országokat a büntetlenséggel szembeni küzdelemben és a nemzetközi 

bűncselekményekért való elszámoltathatóság biztosításában; 

40. rámutat arra, hogy a közelgő AU–EU csúcstalálkozó alkalmat kínál majd az Unió és 

Afrika közötti kapcsolatokat érintő, a Cotonou utáni folyamattal összefüggő uniós 

prioritások hangsúlyozására; 

41. úgy véli, hogy Afrika, valamint a karib-tengeri és a csendes-óceáni térség nagyon 

különböző régiók, egyedi érdekekkel és kihívásokkal, amelyeknek nem könnyű az 

átfogó cotonoui struktúra révén eleget tenni; véleménye szerint ezért az Afrikával 

folytatandó jövőbeni együttműködésnek a meglévő regionális és szubregionális 

szervezetekre – különösen az Afrikai Unióra – kell épülnie; 

                                                 
1 HL L 130., 2017.5.19., 1. o. 
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