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REZOLUCJA (1)

w sprawie wyborów i procesów wyborczych w krajach AKP-UE

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

— obradując na posiedzeniu w Kigali (Rwanda) w dniach 19-22 listopada 2007 r.,

— uwzględniając art. 17 ust. 1 swojego Regulaminu,

— uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z
jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w
Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu) (2), zmienioną w Luksemburgu w dniu
25 czerwca 2005 r. (3), a w szczególności jej art. 8, art. 17 ust. 2 oraz art. 20, 31, 33, 96 i 97,

— podkreślając, że „polityczne środowisko gwarantujące pokój, bezpieczeństwo i stabilność, poszano-
wanie praw człowieka, demokratyczne zasady i praworządność oraz dobre zarządzanie jest nieodłączną
częścią długofalowego rozwoju” (preambuła umowy z Kotonu),

— podkreślając, że zgodnie z art. 9 umowy o partnerstwie AKP-UE „poszanowanie wszystkich praw czło-
wieka i swobód podstawowych, w tym poszanowanie podstawowych praw obywatelskich, demokracja
oparta na praworządności oraz przejrzyste i przewidywalne zarządzanie stanowią nieodłączną część
trwałego rozwoju”,

— podkreślając, że zgodnie z art. 11 umowy o partnerstwie AKP-UE strony muszą „prowadzić aktywną,
kompleksową i zintegrowaną politykę prowadzącą do ustanowienia pokoju, zapobiegania konfliktom i
ich rozwiązywania”, w oparciu o zasadę własności, oraz że polityka ta musi w szczególności koncen-
trować się na tworzeniu potencjału regionalnego,

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie dialogu politycznego AKP-UE (art. 8 umowy z Kotonu), przy-
jętą na 8. posiedzeniu w Hadze w dniu 25 listopada 2004 r.,

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie odbudowy pokonfliktowej w krajach AKP, przyjętą na
9. posiedzeniu w Bamako w dniu 21 kwietnia 2005 r.,

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie roli parlamentów krajowych we wdrażaniu umowy
o partnerstwie z Kotonu, przyjętą na 10. posiedzeniu w Edynburgu w dniu 24 listopada 2005 r.,
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(1) Przyjęta przezWspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE w dniu 22 listopada 2007 r. w Kigali (Rwanda).
(2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
(3) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4.


