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Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 

2011  

Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2012 over de werkzaamheden 

van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2011 (2012/2048(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de partnerschapsovereenkomst tussen enerzijds de groep landen van Afrika, het 

Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), en anderzijds de Europese Gemeenschap en 

haar lidstaten, ondertekend op 23 juni 2000 in Cotonou (Overeenkomst van Cotonou)1, 

herzien in Luxemburg op 25 juni 2005 en in Quagadougou op 22 juni 20102, 

– gezien het Reglement van de Paritaire Parlementaire Vergadering (PPV) ACS-EU, 

goedgekeurd op 3 april 20033,in de laatste versie zoals gewijzigd op 18 mei 2011 in 

Boedapest (Hongarije)4, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1905/2006 van 18 december 2006 van het Europees Parlement 

en de Raad tot invoering van een financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking5, 

– gezien de verklaring over economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) voor 

ontwikkeling, aangenomen door de PPV in Kigali (Rwanda) op 22 november 20076, 

– gezien de verklaring over de tweede herziening van de ACS-EU-

partnerschapsovereenkomst (de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou), door de PPV 

aangenomen op 3 december 2009 in Luanda (Angola)7, 

– gezien de mededeling aangenomen tijdens de regionale PPV-bijeenkomst in de Centraal-

Afrikaanse regio in Yaoundé (Kameroen) op 29 april 20118, 

– gezien de resoluties die door de PPV in Boedapest (mei 2011) zijn aangenomen over: de 

democratische opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten: consequenties voor de 

ACS-landen, Europa en de wereld; de situatie in Ivoorkust; uitdagingen voor de toekomst 

van de democratie en de eerbiediging van de grondwettelijke orde in de ACS- en EU-

landen; begrotingssteun als vorm van officiële ontwikkelingshulp (ODA) in ACS-landen, en 

watervervuiling, 

– gezien de verklaringen die door de PPV in Boedapest (mei 2011) zijn goedgekeurd inzake: 

de weg naar het vierde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van 
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ontwikkelingshulp in Busan (Zuid-Korea) eind 2011; eenheid voor universele toegang met 

het oog op de bijeenkomst op hoog niveau over aids in juni1, 

– gezien de resoluties die de PPV in Lomé (november 2011) heeft aangenomen over: de 

gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor het ACS-EU-partnerschap; de gevolgen van 

schuld voor de ontwikkelingsfinanciering in ACS-landen; de integratie van personen met 

een handicap in ontwikkelingslanden; de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika, vooral in 

Somalië, en de gevolgen van de Arabische lente voor buurlanden ten zuiden van de Sahara2, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0328/2012), 

A. overwegende dat de hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter heeft verzekerd dat de Raad 

van de EU vertegenwoordigd moet worden op ministersniveau bij de vergaderingen van de 

PPV, en heeft verduidelijkt dat het feit dat hij niet vertegenwoordigd was tijdens de 

twintigste bijeenkomst in 2010 in Kinshasa een eenmalige gebeurtenis betrof; overwegende 

dat de Raad van de EU op ministersniveau vertegenwoordigd was tijdens beide 

bijeenkomsten in 2011; 

B. overwegende dat de PPV ACS-EU het grootste parlementaire orgaan vormt van landen uit 

het noorden en het zuiden; 

C. overwegende dat het Hongaarse voorzitterschap en meerdere plaatselijke overheden een 

uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de organisatie en de inhoud van de 

éénentwintigste bijeenkomst in Boedapest;  

D. overwegende dat twee onderzoeksmissies zijn georganiseerd in 2011, een naar Oost-Timor 

en de andere naar het Vierde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp in Busan (Zuid-Korea); 

E. overwegende dat de herziening van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou in 2010 

een waardevolle kans heeft geboden om de rol van de PPV en haar regionale dimensie uit te 

breiden en in ACS-regio's en -landen parlementaire controle te ontwikkelen; overwegende 

dat de ratificatie van de herziene overeenkomst eind 2011 niet was voltooid; 

F. overwegende dat in overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou, de politieke 

dialoog krachtens artikel 8 wordt gevoerd met betrokkenheid van de PPV; 

G. overwegende dat de regionale PPV-bijeenkomst van 2011 in Kameroen een aanzienlijk 

succes was en heeft geleid tot de aanname van bovengenoemde mededeling van Yaoundé, 

waarin met name de verontwaardiging van de parlementsleden is verwoord over de toename 

van seksueel geweld, het gevaar voor banalisering en de algemene straffeloosheid; 

H. overwegende dat het wegens door het Europees Parlement goedgekeurde nieuwe regels 

inzake dienstreizen van parlementaire medewerkers, niet meer mogelijk is dat deze 

medewerkers parlementsleden tijdens missies ondersteunen; 

1. spreekt er zijn waardering voor uit dat de PPV in 2011 een kader is blijven bieden voor een 
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open, democratische en diepgaande dialoog tussen de Europese Unie en de ACS-landen 

over de partnerschapsovereenkomst van Cotonou en de tenuitvoerlegging ervan, met 

inbegrip van de EPO’s; 

2. onderstreept de toegevoegde waarde van het bij toerbeurt in de EU-lidstaten houden van 

bijeenkomsten van de PPV, en is van oordeel dat dit toerbeurtsysteem, dat sinds 2003 

bestaat, in de toekomst moet worden gehandhaafd; 

3. feliciteert het Hongaarse voorzitterschap met zijn actieve deelname aan de éénentwintigste 

bijeenkomst, in het bijzonder met de workshops; 

4. benadrukt dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de resultaten van de 

werkzaamheden van de PPV ACS-EU en dat moet worden gezorgd voor samenhang tussen 

PPV- en EP-resoluties; is bezorgd over de teruglopende deelname van parlementsleden, met 

name aan vergaderingen van de PPV-commissie, en vraagt om grotere betrokkenheid van 

leden van het Europees Parlement bij haar vergaderingen en activiteiten; roept op tot meer 

flexibiliteit bij de toelating van parlementaire medewerkers tot PPV-bijeenkomsten om de 

kwaliteit van de werkzaamheden van de leden te verbeteren; 

5. herinnert aan de toezegging van de hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter dat de Raad van 

de EU vertegenwoordigd moet worden op ministersniveau bij de vergaderingen van de 

PPV; juicht het toe dat de Raad van de EU opnieuw aanwezig was bij zijn vergaderingen in 

2011 en is tevreden dat de hoge vertegenwoordiger heeft gezorgd voor een verduidelijking 

van de rol van de Raad van de EU; vraagt om een duidelijker scheiding van 

verantwoordelijkheden tussen de EDEO en de Commissie wat betreft de tenuitvoerlegging 

van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou; 

6. wijst met name op de doorslaggevende rol die de nationale parlementen van de ACS-landen 

spelen bij het beheer van en het toezicht op, en die plaatselijke overheden en niet-

overheidsactoren spelen bij het toezicht op de nationale en regionale strategiedocumenten 

en de tenuitvoerlegging van het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF), en verzoekt de 

Commissie en de regeringen van de ACS-landen hun betrokkenheid te waarborgen; wijst 

voorts op de noodzaak van scherp parlementair toezicht tijdens de onderhandelingen over 

en de sluiting van EPO; 

7. spreekt zijn bezorgdheid uit over bezuinigingen op de begroting in EU-lidstaten ten koste 

van de uitgaven voor ontwikkelingsbeleid; doet een beroep op de PPV om druk te blijven 

uitoefenen op de EU-lidstaten om hun streefcijfer van 0,7 % van het BNI in 2015 te halen; 

verzoekt de leden van de PPV zich te verdiepen in de vraag hoe middelen meer gericht 

kunnen worden besteed daar waar ze het meest nodig zijn om armoede te verminderen, en 

in een differentiering van hulpvormen; 

8. wijst erop dat parlementen bij het democratische proces en de nationale 

ontwikkelingsstrategieën moeten worden betrokken; onderstreept hun essentiële rol bij het 

opzetten, volgen en begeleiden van ontwikkelingsbeleid; vraagt de Commissie om de 

parlementen van de ACS-landen van alle beschikbare informatie te voorzien en in het 

democratisch toezicht bij te staan, vooral door hun mogelijkheden verder uit te bouwen; 

9. wijst erop dat de vrijheid en onafhankelijkheid van de media moeten worden verdedigd, 

daar deze van levensbelang zijn ter waarborging van pluralisme en deelname aan het 

politieke leven van de democratische oppositie en van minderheden; 



10. verzoekt de EU en de ACS-landen om burgers, met een gelijke verdeling van mannen en 

vrouwen, aan te moedigen deel te nemen aan ontwikkelingsvraagstukken, aangezien zonder 

de betrokkenheid van de maatschappij geen vooruitgang kan worden geboekt; beseft dat 

vrouwen het vermogen hebben problemen op te lossen en geschillen bij te leggen en 

verzoekt de Commissie en de PPV dringend vrouwen aan te moedigen vaker deel te nemen 

aan speciale interventie-eenheden en werkgroepen, en wijst op de nuttige bijdrage van het 

Women's Forum in dit verband; 

11. vraagt de parlementen nauwlettend parlementair toezicht op het EOF uit te oefenen, wijst 

met nadruk op de geprivilegieerde positie van de PPV in deze aangelegenheid en vraagt 

haar en de ACS-parlementen om er actief in mee te werken, met name bij de ratificatie van 

de herziene Overeenkomst van Cotonou; 

12. verzoekt de Europese Commissie de PPV bij te praten over de stand van zaken in verband 

met de ratificatie van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou, zoals deze op 22 juni 

2010 is herzien in Ouagadougou; 

13. wijst erop dat in overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou de politieke dialoog 

krachtens artikel 8 wordt gevoerd met betrokkenheid van de PPV en dat de PPV derhalve 

naar behoren geïnformeerd en bij de dialoog betrokken moet worden; 

14. wijst nogmaals op het belang van een verbeterde, echte en meer omvattende politieke 

dialoog over de mensenrechten, met inbegrip van non-discriminatie op grond van geslacht, 

ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

gerichtheid; 

15. verheugt zich over het steeds duidelijker wordende parlementaire en dus ook politieke 

karakter van de PPV, samen met de steeds actievere inzet van haar leden en de toenemende 

kwaliteit van haar debatten, die haar een doorslaggevende bijdrage tot het ACS-EU-

partnerschap helpen leveren; 

16. spreekt zijn bezorgdheid over de toename van het geweld tegen en de discriminatie van 

homoseksuelen in bepaalde landen, en verzoekt de PVV deze situatie op de agenda van haar 

debatten te plaatsen;  

17. wijst erop dat de discussie over de toekomst van de ACS-groep na 2020 al is begonnen en 

benadrukt de belangrijke rol die de PPV in deze discussie dient te vervullen; wijst er in dit 

verband op dat de toekomstige rollen en betrekkingen van de verschillende groepen (ACS, 

AU, MOL, G77, regionale organisaties) moeten worden verduidelijkt; onderstreept de 

noodzaak van alomvattend paritair parlementair toezicht, los van de definitieve uitkomst;  

18. wijst op het belang dat de PPV toekent aan transparantie bij de winning van en handel in 

natuurlijke hulpbronnen, en benadrukt dat de PPV zal blijven aandringen op passende 

wetgeving in dit verband; 

19. verzoekt de PPV de situatie in Noord-Afrika, in ACS-landen die in crisis verkeren, te 

blijven volgen en nauwlettender aandacht te besteden aan situaties van een fragiele staat; 

20. verzoekt de PPV haar eigen verkiezingswaarnemingsmissies te blijven organiseren op 

dezelfde grondslag als de geslaagde missie naar Burundi in 2010 voor zover deze de 

dubbele legitimiteit van de PPV weergeven, en ervoor te zorgen dat haar verkiezingsmissies 



onafhankelijk zijn en nauw samenwerken met andere regionale waarnemingsorganen; 

21. spreekt er zijn waardering voor uit dat er in 2011 nog een regionale bijeenkomst is 

gehouden zoals bepaald in de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou en het Reglement 

van de PPV; is van mening dat deze bijeenkomsten een werkelijke gedachtewisseling over 

regionale problemen mogelijk maken, met inbegrip van het voorkomen en de bijlegging van 

geschillen, regionale samenhang en EPO-onderhandelingen; feliciteert de organisatoren van 

de succesvolle bijeenkomst in Kameroen; 

22. is ingenomen met de conclusie van de werkgroep werkmethoden en de aanneming van een 

eerste reeks wijzigingen van het Reglement in Boedapest en verzoekt het Bureau van de 

PPV de resterende aanbevelingen ten uitvoer te brengen teneinde de doelmatigheid en de 

politieke invloed van de PPV te vergroten, zowel wat betreft de tenuitvoerlegging van de 

partnerschapsovereenkomst van Cotonou als op het internationale toneel; 

23. wijst op het belang van de tijdens PPV-bijeenkomsten georganiseerde bezoeken in het veld, 

die een aanvulling vormen op de gedachtewisselingen tijdens de zittingen; 

24. verzoekt de PVV haar discussies over de kosten van de organisatie van haar vergaderingen 

voort te zetten; 

25. is verheugd over de deelname van vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de 

PPV aan de informele Raad van ministers voor Ontwikkelingssamenwerking die op 14 en 

15 juli 2011 in Sopot Leeds werd georganiseerd door het Poolse voorzitterschap van de 

Raad van de Europese Unie, en drukt de wens uit dat de toekomstige voorzitterschappen 

van de Raad van de Europese Unie hetzelfde doen; 

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

ACS-Raad van ministers, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, het Bureau van de PPV, en de 

regering en het parlement van Hongarije en van Togo. 

 


