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REZOLUCJA (1)

w sprawie ochrony ludności cywilnej podczas operacji pokojowych ONZ i organizacji regionalnych

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

— obradując na posiedzeniu w Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) w dniach 25-28 listopada 2008 r.,

— uwzględniając art. 17 ust. 1 swojego Regulaminu,

— uwzględniając konwencje genewskie, a w szczególności czwartą konwencję (12 sierpnia 1949 r.) o
ochronie osób cywilnych podczas wojny, oraz protokoły dodatkowe do tej konwencji z 1977 r. i
2005 r.,

— uwzględniając konwencję o zakazie stosowania min (konwencja z Ottawy), podpisaną we wrześniu
1997 r., oraz konwencję ONZ w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej, zawartą w Genewie
dnia 10 października 1980 r. i obowiązującą od grudnia 1983 r., oraz dodatkowe protokoły do tej
konwencji,

— uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r., a także Dekla-
rację Wiedeńską i Program Działań, uchwalone na Światowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła
się w dniach 14-25 czerwca 1993 r.,

— uwzględniając statut rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny, przyjęty w 1998 r., a w
szczególności art. 6, 7 i 8 tego statutu,

— 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 dnia 23 czerwca 2000 r. („umowa z Kotonu”) (2), w wersji zmienionej w Luksemburgu dnia
25 czerwca 2005 r. (3), a w szczególności jej art. 8, 17 ust. 2, 20, 31, 33, 96 i 97,

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie odbudowy po zakończeniu konfliktów w krajach AKP, przyjętą
podczas 9. sesji w Bamako w dniu 21 kwietnia 2005 r. (4),

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie roli regionalnej integracji we wspieraniu pokoju i bezpieczeń-
stwa, przyjętą przez podczas 11. sesji w Wiedniu w dniu 22 czerwca 2006 r. (5),
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(1) Przyjęta przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE w dniu 28 listopada 2008 r. w Port Moresby (Papua Nowa
Gwinea).
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(4) Dz.U. C 272 z 3.11.2005, s. 26.
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