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Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на стратегическото 
партньорство между Африка и ЕС след третата среща на високо равнище ЕС-
Африка 

Европейският парламент,

– като взе предвид декларацията, направена от държавните и правителствените 
ръководители в Триполи на 30 ноември 2010 г.,

– като взе предвид декларацията, направена преди срещата на високо равнище между 
Панафриканския парламент и Европейския парламент на 27 ноември 2010 г.,

– като взе предвид членове 208 и 211 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че партньорството между Африка и Европейския съюз се 
основава на взаимен интерес за открояване на техния общ потенциал,

Б. като има предвид, че ЕС предоставя повече от половината от помощта за развитие и 
остава основния търговски партньор на Африка,

В. като има предвид, че Африка разнообразява своите партньорства, по-специално с 
големи страни от Азия и Латинска Америка,

1. приветства приемането на стратегическия план за действие за периода 2010-2013 г. 
и  партньорствата, заложени в него, и се надява, че този план ще осигури добавена 
стойност за споразумението от Котону и Съюза за Средиземноморието и че той 
представлява реализацията на едно амбициозно желание за междуконтинентални 
отношения;

2. изказва своето желание да се извлекат поуки от трудностите, възникнали при 
прилагането на първия план за действие за периода 2008-2010 г.;

3. надява се принципните намерения, посочени в заключителната декларация на 
държавните и правителствените ръководители, да бъдат последвани от действия;

4. отбелязва подновения ангажимент на държавите от ЕС за отделяне на 0,7% от 
техния БНД за помощи до 2015 г.;

5. ще следи по-специално постигането на Целите на хилядолетието за развитие да 
бъде заложено в основата на осъществяването на всички партньорства;

6. констатира оставащите различия в предложените от Европейската комисия 
споразумения за икономическо партньорство, което не трябва да пречи на 
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развитието на икономическото партньорство между Африка и Европейския съюз;

7. приканва всички предприятия от Африка и ЕС да се възползват от възможностите, 
предлагани от партньорствата по стратегическия план за действие;

8. отбелязва, че в декларацията си държавните и правителствените ръководители 
обявяват, че са "обединени [...]  за защита на правата на човека и на двата 
континента"; настоява на принципа за универсалност на тези права, на който трябва 
да отговарят по-специално действията, предвидени в рамките на "партньорството за 
демократично управление и права на човека";

9. настойчиво призовава всички действия, предприети в рамките на различните 
партньорства, да не водят до каквато и да е дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация, както и по отношение на хората, живеещи с вируса на ХИВ / 
СПИН;

10. призовава, също като Панафриканския парламент, всички държави-членки на 
Африканския съюз да ратифицират Хартата на Африканския съюз за демокрация, 
избори и управление;

11. отбелязва липсата на представителство на Судан, чиито органи не се считат за 
обвързани от Декларацията от Триполи  на държавните и правителствените 
ръководители, и в съответствие с тази декларация желае прилагането на всички 
елементи от мирното споразумение от 2005 г., включително и референдума, 
планиран през януари 2011 г., който следва да позволи на суданците от южната част 
на страната да изберат по мирен път съдбата си;

12. изразява съжаление за невъзможността да се приеме обща позиция по въпроса за 
изменението на климата, тъй като африканците считат, че дадените на предишните 
срещи на високо равнище обещания не са изпълнени;

13. счита за желателно приемането в бъдеще на общи позиции по важни международни 
въпроси, и по-специално от различните органи на ООН и от международните 
финансови организации;

14. изразява съжаление, че някои държавни и правителствени ръководители от най-
важните държави-членки на Европейския съюз не можаха да присъстват на срещата 
на високо равнище между Африка и ЕС;

15. изразява съжаление за това, че Съвместната стратегия Африка-ЕС не е придружена 
от финансов план и отново призовава за включването на Европейския фонд за 
развитие в бюджета, за да се гарантира упражняването на парламентарен контрол 
върху разглеждането в перспектива на различните европейски финансови 
инструменти, използвани за осъществяване на отделните партньорства;

16. иска по-голямо участие на министерствата в осъществяването на стратегията;

17. изисква Панафриканският парламент и Европейският парламент да могат да 
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изпълняват своите надзорни функции по прилагането на стратегическия план за 
действие;

18. желае националните парламенти на всички страни от Африка и Европейския съюз 
да разгледат и обсъдят стратегическия план;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност и на институциите на Африканския съюз, както и на правителствата и 
парламентите на държавите-членки на Африканския съюз и на Европейския съюз.


